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På fram,ställning af herr 01~c1föJ'anden be-·
l-t att ju~teTin:g' af Pl~(ltok(i)llet-häd'aneft&f
skulle ske ill'fö,l' S)trrels'en.
Till leåaJDötei~ af Föreningen ill\'i'ald~s:
Herr v. Häradshöfdinge-n B. Almqvist.

bäfstän,gel?na förskapand-e- af -riati.one~t väl·
st!nd>t, nämligen sparsamhet T'llI fölJd af
.i]).iSlwär'kt~ tillgångar 'uts:tin'QIl»tt9Jtt pi de
kOI~:t'Samma expei~im;eJltensväg '~f eget imiti~tiv hrin§a förbättrin~'och fullk$:.tDJliDg in
» I{~m,missarien ,o. A1"ehn.
i sin'8;' instituttoner, är 'det em-ell-el'ti~ ~isel1t» S.,dsmäkiaren John H{1;7ta~$st>n. ,
'ligen. -, hänvisadt' .'att ä'från
' de stora .kmtllrf~l» EtegJstr8;t()l~Il w: _Lamberg.
:ken hem·ta stoff till s ·dana vigtigare e~a m~l'&
» Statsk(),mmisgal'ien p~ M.Nilssrm.
genomgl~ipåB,d'e l'·ef:()l~mel"'So.m envunnell er-o
» Genrei'aldlre'ktö1'&n D. NOJ~f];lander.
fart}nllet ,vtsa~t vara, b;ygda på -säker grund
» Bruksp:atranen O. V{i)n Stocke.nstrtlm. och .somd'et dgl"för utan allt för St01' farit
fÖ1' mis5tag kan tillämpa på ~g11a f"ÖTh~1r
Till l~ev'isoltfu~ förgranskning a,f Fijrenin.c:
..J'
;Q
lalrden.
..
ge.us l'lkenskaper 101' ~et senast' fö~'~utua
Hvarje om än. så: ,_ansp;l'åkslö.st bidl'åg ti:lt
äret 11ttRå~os her-l~ar Bailkf,nspe;k~öl"en O.. G. tltreuning' af den långa serie af fråg0r, på,
Oaf"l'l.'lJrlJst och v. Häradsböfdingen O.' 'Westman.:, hvilka,s lyckltga. .lpsning en stats fr'amä'tskl'i..·
Hel~l! vice Håradshöfdlugen H. af~ Peter- -dande är beraende, blir ett str·~ d;raget tIll,
seBS höll -härefter följ ande fÖl"edrag
stacken. J ~g har del'f<lr trott det '6j saknad
·w
intresse liksom ej ,heller falla llt(};ID 6mJ;åtiet
O'lD. tel·egramtarlller.
.fäl~ fÖl~e'niIigens velksamhet att i kOl~thet tillOmsorgen O:In egen fÖl'del mana l- ,h.varje se, 'hvilka fordringar bära ställas }>'& en änI nd att vid. anoirduandeaf hvarje särskild damålseuli~t ordil.ad telegramtariff, h-vilk.a fö;r-,
lTeD af sin in<lllstriela, vel'ksam:he.t ,hafva det ändringiu~ p:å -detta .område llitlandet und:er i-ei
:flDaasiela resutt:atet till hlltvudsakligt ögOl1~ _sen.are åren vidtagit, hvilka resultat GtlSS!Q;.
märke. l\tlen ett sådant förfaringssätt bl-h" ,förändringar medfört och huruvida det hOB'
en nö:dvindighet för ett land snm. Sverige, 6SS tillämpade sätt för teiegrammeDlJ tllx61'ing:
m väl iIltal~r 'ett hedl~and,9" rum i c~vilisa· visat, sig tillfreclsställandeJ eller a~ utland ets
ti1()DenS fl'imsta l~d.el', som lika -mycket af ex,e,mpel 'ID:å f~r oss innebära.' enm:anrllg at~
beh()f SOJa af pligt sök~r att yid. o1fentlig -ieri införa - förändl'ing. Säl'skUdt i en tid"
·som enskild verk&amhet ti11godo'gora ,sig' re·: då' det SWl'a: problemet är att möta stäl1,dilt
nltateaaf gjOllia fram~teg o.ch up,pfinningal' _växallde stats'behof, tnrde 6ll ,sädall 1Ifldel~
pl alla omrldcent mell S0m, förlagdt i civili.: s;ökniugej sakna sitta 'propos föl' st'liI!H~iIl" ,
satiooens utkant, vid siu 'stl'äfvan efter ,m~a·
'
.
'
teriel förkofran bal' stol~a s'vårlgheter att be·
Om flat,är e,n sanning, att- postväsendets
impa. ett Gblitlt, klimat, (ja karg j oil'dm·ån, -fö'f<ielar-; till följd af den ,låga god;tgörelse,
les efolkning, kapitalfltttigd0Dl 60b iek'ehv'3;1?med -hegagn,andeaf detta ko;mmuDika
miust frånvaron hos dess lnbygg-are af ,den - tCioDsmedel är färenadt, äro tillgängliga fö
kap~ som. utgör en '&f de mäkt!r'aste allaJ 's.ägällel~ d.el'emot om teleg:rafell, att,
,
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1
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den välen'tlicen- tjellar lCllieLn. inillstrien (i)eD sitl'skflda untlantagstall, fareAnnes teka, Bl'&l'jo
de oo)'gnave' klasserna. En -teiegl"am'ta~ti1f, fir staten 8knn~ llIUl&1~~8Jlta sir IR apPQ1fl'
mlste alltid 'sättas vtd,& högl~e än en bl'ef.. llil!g, fÖl' att derigen-o,m bereda tlldivid8U fÖJ!..
taxa. Anle'dningen är uppenb'al", Ut&,ifterna delen atthegagilQ, k6mmllllikatiQ~.'t}'fl~tm:ot
fil" oTefbeiordl'ingen 'äro Jemfö'}'elsevis l"iDg~' en oskäligt l'inga- g:(j),dtriJ:~}se. ! aBat~:a si;,.
i sY·!Hi.rhetnllmera.,· al pGstan drager fördel dan fram'ställe'r sig häl~J hetl'ätfanie säysttld~t
af jernvägar ochpaketfal·tyg, hvilka inr:itt· ,telegr-afen, ti~ll fl'§,gan, h11lruvid~ ej, dl d'eB1l3
Dtag.ar i 'första rummet tillkommit i and,ra inrättning företr'ädesvis äl'äfstd'Q att tjetta
Illaamll. Eu betydande tillväxt i bl'efbefor- i:nttessen at 'hfigre och mel~a- fram'stl,el!;{ie n~t,
clri1l'gen och detmed fölJande höjnin'g i port-o" ,staten .gellGm en .,h~g -tariff bör tillförsäkra,
ink~m1stea föjol~sakal! jemfäi~els~e'vls ringa ök~ sig icke blott full go.åt:g·ö1~elle fö'1' SfJla, utDing i u~ift. Telegraf6~ d'arem.ot m·Btsteglfter. uian d:el'~ttifver en läm'pli::g' vin'st, heJat
sJ~lf skapa ,silla 'ko,mmu'nikationsmedet, Fät den a1fo:rdrade ,betalning.eJl. i allt La~l itl~ ea
lstwikommande af en lÖIUI" :e traik 'm,å,&t~ obe,ty-clli~het i förh,å,llali«e till vigtien af den
an:t31et liuier o(Yh statioB6r var.a bety,(lligt,, tjanst, h-vitriÖl' ,den tttröi~es. Ide&n är tillta·
hvilket f1>rQl"åf 8:n stOl' persQilal samt anskaf.. hllnde, och v-igtiga skäl fOl' denuals1gt sa.k-·
fande acn underlrall af en talrik .och ·dyr'bat'. nas icke. E:n sådan art ~f heskattniJlgmeam.tet"iei. En sbtrk titl vaxt _i telegrambefor- för s,ålun:da -eJ rin,gas:tesvål'ighet Dl\ed afse·
drinl81l nöavåIulig:gir en J>r~portiDtieI ~o~- ende å kontroll oeh afgift~n(s li,pph:itl &R(de, så..
nin. af pers0tlalen aa~t oft~, anläggning af 'som förhållanie,t är me4.4'6 flesta an4ra sk'at..
I.ya linier oeh stJationer, 11vilke:t meå.för dl'y,ga ter~ ,D'en drabbar d:es~u~om just ien p$r8~D"
ltosiaa·der. I den mån telegrafnätet hinper S6m be.ga~ilar sig af lno~sval'·at1'de pre.sliatij011
afstutas oeh utgifte'rna fö'f telegrafen sl,le(l:es utan möjlighe.t attö;fV'8)'llytita u&n ,1 aD~dra"
k{»mma, att ifi~kråiI!l.ka sig till kostnan för', - allt 'värdefulla e~~n:B;k'a;pe,l' h'6S eD sk~~t,.
41'ift Gell underhA!ll, bör em'ellertid denna in- Men 'framför tel!@grafeJns, 8&!8DSJkap af be~ksatt·
l~tittnlJlfg uader infiytel$'e afstigan:de bildning ningsfQl'nlbör sätta-s dess socialalndoamll,
6c11 ökadt välstånd. 'kunna blifvtt en inltoms,t--' det' .att lltg:ör,a, ·en viktlg fakt0f vii J:l8dlt4eldlfS
ktälla, värd att ta;gas m'e'å i räkningen vii 6ch iIYdustrieIls' utveckling, - oeh denn'3 drasj
u"göJ'anoe af stat&rnas inkouistbud:getel'.
n~J)'~ift är ,af så öfvervägan..ie bety~elsre, atit
För att ett af st-aten till allmätthet ens för- möjligheten 'fÖl-' state:ll att af densamm:a medel inlt'ättadt kl'mmunikationsmedel iur befor- reaa, si'g eh inko,mfltkälla fÖ'rst i an.elra ruur
arand:e af· resande, g·{):ds, bref eller telegrafi- met' bör ifrågakomma. ·En. telegramtariff bÖJI' '
ska m,edielanien -sk~ll v'erka re,guliert .och ~el'föl", ej sättas,' högre" ä4 att cieR titlf~J··
pi ~tt t ekonomiskt hänseende 'tillfre&sstäl~ säkrar staten ful1,godtgörelse för 6iftSS u~if(
1a04(6 sit:~ fOI'dr-as såsom ett"gl'lludvilkor., att tel' och, möjlig,~'l1 .en mitttig vi~D.st derll:b'öfvet~.
äran förd'8ts'amma gällaJHle tariff äränia- I öfl'igt tror jäg, att fl~!~alls prak,tiska, 1.0s..
må18eBlig~ ·anordnad. Detta . äl" af vigt ej , ning är te'mli~eu enkel, ty med afseeu..a:e, d~Tå
blg;\t fÖl' staten, 80m fÖl' k,o~mmunikationSUled-. att telegrafe;llS anv~~nd·ning, till fölJd af J!l'\tlets vtd.akthal1and~ 'oeih' ut V:6c:kii n';g" ärbero~ ,varande billlga, lätta Q:eh.b:astiga pos,tk:oDtellie i&r,ai, att d:e för dess bBgagnand'e ntgå-, tDuni~tionelll, är inskl'ankt och än ytt@rli~"3r8
ense' afgiftar infly,ta reguliel't:" i tillrå6klig kan lnak,ränkas, skalle en oimlttlig hÖ~l~illl.g' i
män~d 00h utanalltföl' invecklad kOJlitrofl, telegr~m,tariffen med nödv'äD6ighet m~d'FÖ1~a
utan jremväl' för individen-, somm,ot" llltin'stastai'k minskn-iag" i tels8g'~a'intrafiken 0&8 d,Bl"Bf
möjliga u,ppO'ffril1goch derJemte m'ed ansptlk fö:ljatlde llllnsk~ni.Bg j ililtä.gter.
p1 .rättighet att $jelf lätteiig€t.n kunna till, Komm'u:mfkationstartifen.' bör V~l~{a ~:o)en:
rik:tighrettm k@ntr€Jlliera, bel.oppet af, den 'honom, kel o~h lätt i tillä.mplf1iftigeJl. D:et;ta med~öT
atFol~dl'aie godtgö,relse vill b~gagna si,g af ae dendllbbl~, . ,fö.rd~l-enJ att 's~:åil'lgh~tQab 01»fö!rdalar, .k()illlmll~Rikatio~smedl~t ·erbju<ler.
gång, undvlkes Vid kont'f011en @on af-gifter»a:a
De f6r4rin;gar, 8o'm hÖl~a, ställas p§, en än- t1ppbätande, samt _attaU,mänll~ten k-all mzeä
damlts&nlig~t 8nOl'dnad ko:mmunikationstatiff, lätthet .sj~lf, till riktigheten -kontl't)Il:era de:n
kunJlII )ämp~igen hänfö.ras .till fölJande:afgift, .~om de'll's:amm:aaihl~dl~aR·.
den bär 1:0) V-3il'8; iSålllJlrl~a til1nlätt, att ~en ·Sl\utllgen: böl' ·t'ariffre~ vat,a 3:0) s~ betillf~s3k}lar staten åtmins.tone full ,godtgö: sktaff1:td, att I,en sitter allmänh~eten, i iillfäd:le
relse lör ,de ut.gifte:r"kommttnikation.sDleiilets att a;fforal~a k{ommunikationsmedl$t~n minode:rB,äll i mAteriel tYClB81t'bete me~lföl~. :Nä- sta' möjtig,a p:reS'tati0D., soa fÖl' inuWll~let ergOIl giltig anledning, utom m,öjHgen i IlArgl'a FeNlllas, meD å aJl,«l"a si~~u icke meQger ett
l1
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vii$$rlektale berac'llande utan mot &11 m~lt· - str&l'iu,eu: a "l'äk'JUIB4et, ta:mel'lng'lD"
.cH,
svarand'e godtg-iJl'&lse.
signal till adres&:stationen J etfarae;lilg'a tfjenste.
Hvadnn särskildt betl'ä;ffal' tal~iifen för meadelanden ~samt uppgift om tiden ooll Gillen
elen iBlä;llds~a telegramvexlinfeu,så, h41 man for telegra:mm'ets inlemnaude, kopiering vid
intin lenaste tid utgått frin den förutsätt'-, mottagningsstationen, ku verterio,gt .11 elll'bäl~ia«
l1tng, att ett minimum ,af ord tu~fot'dl'as för m. 'm., Med afseende hirl, belägger den tyhvarje telegraAskt me:ddelande, D.etnamini- ,ska tariffen b1tal~je telegram med en grunrluntm 111~ri olika länder bestämts olika. I t03JOi, utgörandegodtgörelse. föt' );lyssn:äallB'.t&.,
cle testa, ooh som bekan,t, äfvien i Sverige,fö:ralla telegram lika' åtg fiide~~, oeh ell (lrrJlaat~,
till 2{), i Spanien till 10,~ i Italien oc11 N()i'ag~ motsvarande kostnaden ftir, ·sjelfv'ä berorårin.·
till 15, i England, till' 20J med fi~ibet för gen å, linierna. Gruudta:xan .ä;r inom det
adress och nndel~skriit. o:, s. v: 'Oxdminbnum .tyska l'tkstelegrafom-räd,et be,stäm,d till 20
Å'&r belagts med en' viB~af~ift., ,som ökats ,pfinn~ge o-ch oråta~aIiti1l5 pfenai,ge pz ord.
fr6r hvarji8 IfveTstigana8 g-rllPP af ,tiUoch, I;) et var att emots~att åtskilliga rti$~r
med 10 6rd. Det har eUlellertid vis,at sig, skulle h&jas mut ett systeln, som sä ful1stäu-.
att ett ttlin1mum :af ,20 ord är allt fÖl'bögt, digt bröt me.d sin; för~gångare. ,~al\ allo~h vilda 8fVi6l"stiger d-et antal Gl'd, s(}m för. märkte, blan-d, annat, att 'älven Q,m d~t V'0t'e
medeltale't' af de tele:gTafts'ka medd.elaudena SQnllt,,- att ett rninim1;lffi af 2'0 ora VQ1''e föl'
är af nö4~n. AlltJlänheten vill naturligtvis,' högt och ofta' vållade, ,att tele.grammet bela
begagna sig af det antal ord l 'som 'för' (len 'staies med on;~'di:ga ol'd" vor-e det Q,oek, f~r
erl da afgiften ,är M,etlgifve't, och följden: a:ttfin~~en, låt:llplig taxel~bar e:nllet" ,ej Bitj,dl§t
blir, att i telsg'Jl'ammen ofta införas för ända~ att ,gå så lån'gt 80m till ett,ol'Q, engrull'
målet fullk<lmli,gt onödiga ord. Enabanda ,af ~tt färre ,antal ord 'Skulle göra, s:ammat
h r äiven fö;rhMlanaet visat sig vafra med en 'tj~nst~ - Deltua anmärknings betydelse f,(jl'fal~ep
Pli0&' essioD. af 10 '61t~[' Å andta sidan, 'kan emellertid,~ när mall hesil\nar, att ordet äl~ eD
portot fe~ ett mini ml1maf i,O ord Svål:Ugen naturligen och 'bestämdtgifven enhet) un.der
ättas å lågt, att d~n allrnätlhet;so:m 'endast .det en grup'p af oi~d, d,en må be,stå af 5" j O .
har att utvul4l. ki)l~ta rned,deiande'D~ kan i pOJ'tots, :eIlat. flelie, alltid förblifvel' någQnting gQQ..
ring et tinlla 6U lockelse att b~gagnate;legrareu. tyaktiJg-t Q,ch 'kon veutionelt. , Bista b:evilS,et
Det var med ift&igt om des·s:a förhi:llan- härpl ligger i den om',stäudighet" JagfÖfl1t
deR m.n frAa den r mal~S 1876 i det. Jlåpetat~ att i de särski~da ländel'u.;a 01~:dmi:ni
tyska riks-telegraf()mirldet införde ·ett nytt mum b~'stä,.mt8 olika från. 10 till 2'0. I leasyst;fOO, fÖ;f t&le,gl'amm'eus, taxel ing" ett sls're;m, lien och. ,S~pan~e:tl exist-erar· ,deS:Slltc)'m jeirntt~
'om g@>Dast tillv·anu sig m'ycken uppmä.rk~ grupptal'iff, som taxerar min:imum af 15· ord
amh.et oeh hvars fÖJ:etriden 'sedermera,blif-- i' det förra landet :och 10 ord i de;t~enare,
it allmänt 6fkända, sär:skildt af de ty'ska jemväl, orataxa för b.val~j~ öfverskjntallG8 erd.
hamielska'mrarn~, näililig~n ordta~HiJtsystemd.'
Man b,ar vidare såsom en bris,t hos ordta.·
Detta sy~tem gl'undar sig på följande re- l'iffen framhållit, 'att den skull~ v~lla' sttöirte
unemang: Telegl"åfen kan icke öfv81'filra besvär vid afrä:knandet' af ordaIl'talet i oeb.
, la orä eller gl~upperaf ord hvarJe Käng' för. afgiftan~ bestä;l:llrr};aude~ Dentlä ,an,rnäl~k
al e16ktl'isk~'str'öm'mensätue's i vel"ksanih(3t.ning tro( Jag va,ra af rin'ga'betY'dels.e,; om.
Dan är inskl"änkt· till att medelst hvarje 'den ens är al varli'gt men~d:. De:t kan Blad
aJdpfllation till den i fra2'a v at' aniie' $tationen :skäl ifl'&gasättas, huruvida det rn~dftir' m§&
erbrimtga ett ljudtecken. '~träDgt 'taget besväl' ått, såsom vid tillämpning 'af o-rdt&,\tUI, sil\ede:s hval'je ljudtecken 'eller siffra riffen plir hänltelsen, ad,del'3 (\))rden o:cftlntutti..
tgil'3 den taxel'bal"a enheten vid tariffens be- plicei'a summan med ol'dafgifteu, än att1 lYl
mmande. l\Ien häreluot skulle af Jätt in- sätt vid begagnaridet ~af gl;upptal'iffen blir raU'6t,
t
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d«:a s/käl OÖfv81'vlnueliga, svårigheter vid först samnlanräkna~ de till .en 'g1"u}J>P höranae
'lka&wdret och ta:xeringen. resa: 'sig. Den ord ,och 'b:e:stäInma afgifte'tl ,d:el'f'örsarnt s~e'deT~
., I&ute enheten äl' då ,ordet; ej öfverskju,' m,el'& y ttel'fi g al'e taxera det möjlig-e1't öivel'cle ett visst antal bobtäfver, hvarför det 'skjutande antalet.
ven bÖl' vara ()'rdet,solll utgÖl~ ,g'l'un.den fÖll
E-när TYBkltlnd är det land, som, vid teleiftelt5 bestämmande. Me:R hvarj~ telegram gl~amJll,ells t.~Xetillg fÖl'st tillämp:at ord\fi&l~Hf
,tittar, oafsedt det bestål~ af flel'-eel1er o:ch såie(les' har den längsta ~l'farenhetendel'af"
61'd, vissa be'stämda åtgäl'del' fl,an· tj:en- torde det ej vara 111' vägen att någat n,ålJn 'ens sida, slis'ont m;()ttag-anaei, inregi· ma1'6 skärskåd,a, hvilka }'8sult-atdet- 'n,ya sy..
t

tem:et le'mn:at i n~lll . d4 and 06 e: 8'
Flr de· Bä,; .; «da ,loden ja
.8:J
kaRta
llt1ltig blick 'på de:ss v1el'k,ningar i an· uppgIok porl'oinkomsten
dr'li läna'ef, der det blifvit i]lföl~dt.
åt~ i 87 7 iili ~
'..... ... 2 7'2,9 519 Dll'k
Den i Tyskland förut tillä,tnpade tariffen. » 1876" »
., '2 421 912 »
tfl,a~lad~ riksteieg'rafolUl'ädet i. tl'e ZGner oeh utvi's'8.11de en ökning 1877 af
8'07 607 JBl'k
~~e'fade ett teleg'ram ·O·In 80 ord ill~m' den eller i2,~ prac.
f tirsta zonen, omfattande ett afs.tbd athlSgst
PfJrtoin;kan~8ten und~r m,ot8val~ande m~n:ad~'
18 mil. till 50 pf., inom de;n an«ra ZODen.
ÖlS
om ltfjgst 52 mil till 1 m~k ooh inom den 1875 var 2 254 000 mrk. Ökningen 1871 .
~re.d·J'(e ~onen., 8O:Ul omfattade a.Ila p·.l läBgi~e i f'6k':']'h~lllan~el till 1875. var s§,leat)B 4'75 519
·.
. ' . ' mr ~il er &d 1 PI-OC
.falimi b:elägna. ol~,ter, till l mark 50 pf.
J,. 9' . ' , .. r:· 1· .' . . ..'. . .
Fria eeb med den l mal'a 1876 er$&ttes • '~~ ,ar, aUlltltit. am! 19'tatt med b:~at'&ndra
dessa ta~r af d~n likformiga, tarijfen, som ~föla ~Olta perl~dcn.llndel' de o~lka lreu
litaBaf$ende A afst1nd~ belägger hVATje ~:r at~samedelst~~ll~ar~ kUnftaVlfl~.h~r~
t'6legrfUll meJl lm grllJill'ta~a af ~O pi. och ,m ,.den , nya ~l~ien verkad~ 6n v~se;lltb.g
d . tlJfvm' ä pi. fÖl' h'varj:e grit
• ~t-egI1~'~ lparttJwt-agt'$l' omedeiJmrt fdll. det

en

'\;1,1;

·ern

.".

.

. ' ~.,.:

den borjade att tillämpas.

'. ' .

Antmel ~v~:~ t;k~tar m~m. : : !~s~a Tager man llmrhäBSWD till f1irklllu~~
teleg f" ' OUl,r:a '1e8·7'~61. g't'~loZr .~. Ut:, n :Zer ,; lS·etDoJ9",rJ6an6·. nBd~r hela året, sä gestaltar aet si.g" ~lt1l·~da.
det/; .1. mars. ..... . ~ . ..~9 ·6 iSSUt ,eJ. ~
Åntalet inländska telegram u\tgj~l~de:
m(ots~t\l~~Bde ~än.a~~.l' 1~75, .såldes.~ '.,
. 18'7.5 'j 1J4 0t9'5
llBd,et dien ~61·ut iallafl~e tarlft:eul 6 150 5g,5
.t87ö1 172 19'4
allts,å, en ,minskning 1876 af 387 6~'9 eller 0,83 proc. mera än 1875,
.
,
m,())ifi'atl1n\d~ ä,5.proc,
.' .
18117 ö,g·4 7tlO,
MaB torn,e ·pågoda skäl kunn'asltrifva~ll~i~ 7 proc~ mera än 1876,
o".

t

d:eull~~ min.skl1l~ng på, ·räkn.ingen af denund·,er
16fYG i fö)thånan~e till ·1875 .ft~ll·sämi~ad·t}af..
iät"s&täl1ningen, ~vilket äfven ..fl~am'gKrd~raf,
att sam·tidigt anta-let tUl utla:ndet, befordrade

.'
18;78 7 86:6 70-9,
el1'81" 1,9 p.toc.. mel~a .än 1877, mi()tsvål~aJl'd~ 18'78
,en: stegring i den 'inländska telegram~vexIFng.an
mot l8T5 af 10,15 proc.
. ~1Je9ratJt1t rn6åJgickttbed 1,7 p'''oc. "
' Portoinkomgt~n 187~,.under den'g"pamla 1'8;&.•
I'fIik<nnste:n aj inländska telegram ·utgJarde. m'en, l'ltgJorde i rundt tal 10 594 000 mk
d.eremQlt U.Jl,d8l' peri{)den mars -·december 1876 18-76, då ordtariffen började
54Q600';8 mark, eller p:r telegTamO,93 m,J'k, ,tillämpas,
'. 11 513 00:0 »
o:ch untlar saUlm,a period. 18~5, 4: 968 645 ella,r 8,:6 proo.' m'era än 1875.,
tnrk, etlel~ p~r teI~gra~ O,8~ ml-k; d. v. s. 1~77
:
12757·000 })
1876 @ft· li.Unilltg af 437 413 mrk, . 'el1erpr 'eller IO,$',proc. meraä~18.76och
t.eleg}~a:tn 0,13 nl1~k.
1878 .:
,
' ·.. 12 846 000 »
O'aktadt således år 1876 antalet telegram -eller 0,7 proc'. mel~a än .lS77~ ellel' ungefär
ej O\b)e:ty,dligtRed~ått, }la,de p'brtoinkomsteI;l~ ,21,3 proc. mera än 1875.' .
iJkats luad Sf.S 'proc. och lnkflm:stenpr telegram
l) et eålundavunna l'esllltatet ta.n aD$es
me:d 16,B pJl'ec.
.
synnerligen totdelaktigt, särskildt IWJI' nla,a
1Vfit1l\skDiDgeu i t61eg~amantalef under år tager .hänsyn -der'tiU, att denhögl'e taxan ar
1876 syn'es hafva varit &Ijldast til1fäll1g, ty 1 'maork och .1 "mark 50 .pf. fÖr a:ndFa och
a~tl~talet inliänilska. telegram, lllltlel- pel~i~deIl tredje z:on~n blifvit utby·tt mot d~D "lägl'8"
jfJIlllltJlA'1iotj;-,-, maj -1877 steg tUt.:
2 9;8'6 "8~9 fÖl·.~ela. telegl~af~;rådet .likfQrmi~a tarifE~fl~
fråa t1rtdrel~ sanUfl·a mål1lad'er 1876 ~ 7'5'1852
Forutom det fQl'delaktlga finansiela ftm21··
~
eller mtyd - 215, 011., tatetvis~de det s~g älven, att tillämp'Flimg
m\Qtv1JLl~an;de 8 pl'OC•. ''\ fö:rhållande. till 1876. af (;)~~dtal?ff ledd. tl1.1en ht>:gst v!äsentltg· heUJlrder Rlotsvar-ande 5 nilnadel~ 18'15, då spa1'tng.l arbete del'l~enom~ att m.eoollängd'BD
~O.Gl~data;l.i1f.eIl . innu -var gällallidi}., 'Qppgiek af hvarJe telegTam mluskaae's.
.
Wegramantalet tili 2 817 484" Är 1877 hale IJndet~ det att ål' 1875 ett ~el~gram i m~del·
s~edes för de i fråga val'a·ude månad~n~n:a
tal ilInehöll.~
°
~
18.,s Ol"G"
Ditt tlppvisa e:B öknin,g :mot 1875 af 149 3'8'5 .n~dgiek medeltalet år 18'16 tilL ... 14,;! ),
11el~l$~am ·ener 5i 3 pt'oc.. Den minskning i Således en minskning i m)e~(16it-al
&ntalet~ gom. i~;trä;ffade 1876, blef således me:l~
p:el~ ti:llegl~am ,af...•... ,....•.
4,1 ol~c1
itn ersatt l S ' T 1 ' , e l l e J ! 2~;;4 proc.. Tillämpar m-au d6isa a:il1,a:
u.

0

• • • • ,.

,e'• • • • • • •

•. '

e • • • • • • ·•

om

visar Hg fiÖlja1fie mirk- mlnad, 1877. så visar 'sig, att telegram
tat:
mer äD 20 ()rd~. som 1876 utgjol'de 14~2:pron.
18 9 omMaAe ~n interna telegrafk~rre· a~ he'l.a ~elegl'luna;~talet, ål' .18ne~d~st:1ied.'
·,nd.eBS6'1l efter bel·äkning af' 18)'8 ol'd per gmgo tIll .12;8. pIOC. Deremot undergIJlg.o,
g
POl'
. .
t':'lll..·
na
112 555
888 erd. .som
n.,atul'llgt
te egram
1110':p..
. '..
'
f 'val·,.
d'· d'.e kort.81'e
T '1" tele . l."ammen
,16,
18'16 . efter bett·äkning a f "
vida stöfl"e, .örän ~rlng . . . eegram o.m ",lA

er telegl"am... 82 544 117 »
p. " . · .
S l~d6S år 1876 en mmsk- . '
,
.'
nmg af•.•....•....• ~... .... ~~ OL.1 771 o~~,
JOOtsvarande 15,OQ5~BtelegIamom2?oId
lfr.!1l b6Sparlng.l.. arb~te a~ .~6,7 PI~C~~~
mtldlgt med. att lniägtel~a f~l okats. .FOI
att bittre .Illustrera. nyssn~mnda. SIffra
l 500 588 t~$g~!'am om 20 Old ber .Jag att
I

~'

ord

~O ord·,

SOpl 18 ( B utgJo,rd,e 5?,3 procent af
totalantalet, nedgingo 1877 tIll. 1~,8 J)roc.,
telegJramom 11-15' Ol'd, som 187,6 utgjOt'dr8
28 pl'OC., stega 1877 till 3~3,4 P.rOCi· och tele.
gram om 1---10 ord, som 1876 .:utgJlmla
endast 3~5 proc., stego 1877 till 37pl'OC. at
hela antalet.; D'en väsentligaste förändringen

dl'abbade så.ledes telegram om 1-10 ord,
som undel. den- nämnda. ..tiden stegolned 8:g~5
arentes fa. nämna~ att '~~la .den taxer~d~ proc., och" telegram om 16-20 ot'd, no'm, nedegram tvex~n~~ 1 Sv~nge 1~78, omfat gingo med 42,5 proc, Häraf framgkäfven.
Bdl. bld'e l'Dlalldska,. ,l~terJJ.at~onela - och att 4t2,5 procellt.af hela telegl~amantale.tJ fÖl'
BIter Bdf) telegl'am~ JltgJorde 931 738.
hvilka förut erfordrades 16-20 ol~d, :had9
J ~ _tOJ:de. iek~ heh?-fv;a erinl'8t, at~ den~a. kannat utttY'ckas - med 1--J,5 ord,' så att
ty3liga ·lD-lDiSiklllBg. l a~tale~ ord Icke ar hvarje telegram i medeltal innehållit 4 ord
iktl di . me.d en mlns~rlln~ l - ~ntale~. te~e- för mycket. Vid de tieräkningar, som. anram, utan 'en?a'St .1ttYl~ar l hvI1ket for.hal~ smIdes linder den ~j-.orton. dagat's petioå 187'9.,
de 8J). OOBp31'-lng' l ~rbe.te e~e~. rum, llBd~r, jag nyss bade äran omnåfmna, v~sade sig el.
et aatalet t-e}egram forblll' ofol'andradt.·
. ytterligare stigning af de kUl'ta telegramm:en
Unier 18'17 nedgJ,ck 'me'delta1et 'O'rd ptu· i f'örnållande till de längre. Af 1000Q
~.egram till 13,33,motsvarande ~n -minsk;. telegram utgJorde telegi·am· am Ul&ll" äD 2:0
mg i förJ}111allde tUl 1875 af 27 proc., och ord 7,82 p.r{)c., telegram om 16-20 ol"d 12,26
l 78 ytterligal'e till 12,72 ord, motsvarande proc., telegram o.m 11-15 ord 3Q,29proe.,
tG proc. .Betyd:el~en. af denna siffra. f~ttas och telegram (!),m 1-10 ord -49,63 proe.. eller
I ,t, Gm jag uttryck el· den. ~ålunda" ·~tt nära hälften, och Q@raf. kom,ma 43,13 proc. på
motsvarar en. minskning i arbete i för- kategorien 6.--10 ord.
1\10t ordtari1iens egenskap att ,åstaclkQ·m'ma
illanie till ·1875 af mer än 40 ~illionel~
ell r i rundt tal.2 millioner t~legrltm minskning i tele,gram'mens ol'dantål oeh aerm,ed
2Q· Of«-. U nier ,ål~ 1879 har för en följande besp~l'ing i arbete halva framstälts
,riOO af 14 cia§;ar (2.3 april-6 maj) sär·, åtskilliga erinringar. Man har såmnda aDkila beriknin~g ans:tälts för utrönande af märkt, att ordtariffen skulle leda till ett allt
edelQl'daatalet, oeh, det har d.ervid befunnits för stal~kt hopträngande af teLeg~ram'texten på
ytt~rli.are ..nedgått till 12,26 ord. -·tydlighetens bekostnad och t~Il för. vi<lls1irä<,kt
~t yn-es· häraf, att allmänheten med lätt- användning .af telegl'am,. affattade p~ öfvzel~·
v B·· sig att fatt.a aig kort- i sin~ tele- enskom.met' språk eller med chiffel'•
med:del~B;i~n, 'uärden finner 'det
Det· torde emellel'tid icke vara,n&gan grilll""
med lin. fOl-del .förenligt, 'på samma dad anledning att bef~ra, ·att a~lmäJlh:e~B i
en ofalltlig'3 vinsten af en minskning $itt 'eget . Yälförståd~a intres'se skall under·
mamIlleDS m;Mellängd är ögonskenlig, i låta' att använda ett tillräckligt. aatal' ord
t deD dela befriar personal och materiel för att åstadkomma nödig tydlighet, förutan
D onödigt arBete" dels befordrar skynd-,hvilkeIi det med· telegrammet ·afse.dda ändabet l ·8xpedttianen· d~l'igenom, ått den mål helt - och hållet 'kan fib'felas.Qcn telette
legrafe i stäad att på samma tid Igl'ammet geno;m mis:sförstå-nd om dess rätta

jeDa ett

tÖl"re antal personer, o.ch natur· betydelse kan vålla beklaglig~ misstag. RV3Icl
telegl~am på öfvel·enskommet gpl~åk. eller Dl,e'd
chiffer vid:ko:mm'6rt har d:et visat sig J att sA,
be.skaffade telegram ej me.dföra n·åg~n n~~mn·
värd "fö·).'ökni:ng i arbete, helst om t s'åsom vid
den illtel~natiQnela @uropei'ska korrespolldeDs611
numera .är .förei'kri fvet:t chUfi'erade telegram

vii hafva iessa· fördelat· äfven sin fiRan-.
la sida.
Det är Ifvenaf intresse att se,~ hura de
1'& och de korta telegrammen bUfvitolika
af o dtari1feD. Om man t..ex. Jem·
i mlnad 1876 med motsvRl·ande,

tl besta

af ell:d~st 8itro~ &11. endast bo:k· riod 1816 efter otltarifens

faiml1nile. Dat

s,tifV$l- meuej af Dåd'atiera. Skulle det mel- har dervid, visat sig, (JjJ, pltR,rs41gåmlgen i'f
lertid bada,IH1,s., att· detta slag af telegl~3m medelt~l fW teZegram u'gfarrh

for«ral'l . ett ÖfVil-skot,t af fll-b,ete, är $,ako

1876

'. 3,40 metras

1ät.t lijelpt del'ig@lt6'm, att de, b6l~äigg'8S med
'1876. ·
~ · ..
2,-7'6
})
en Sä;l~skild, tilläggsafgift.
således en minskning pr· telegram. 1876 af
.Man har vidal'"e sökt göta troltgt, att uen 0,64.metra eller 19:pl'oc.
al'tet'ShesJ>a~'bjl'g, S6m skulle vara en följd af
I enahanda f~rhållan.de ·s.kulle således' en
Qrdtariffens tillämpnin,g, endast vore skenbar, minskning i 31"bete eftel' ordtarUleus i_föatt hv'arje telegråm, o:nsedt dess längd, er· rande bafv'a intl'ädt, och de.n ~nfijTda siifran
f@:r:(j,vade en bestäm,d qvantitet arbete med kan dock betl;aktassåsom' ett minbnum" ty
.,eia'elandet o:m tiden :och ol'ten för'telegram- i de fÖ.!asÖk, som anstäldes lS76, -iD:g'iilg()
m~ts. rnlemnaDide Q.. s. v. och att. såled:es Jam_väl de brternationela telegl'a}tnm;en, emedaIl
mJDJS1Knin,gen i al'l)l~te ej skulle stå i något 'deras fl1ånskUJa,nde icke v'ar möjligt, Qch m8B
afwe~ärrdt fÖl"hållande till' d'et för'hval'Je tele-ats~6nde ,å, qem gä1<le ,ännu den· gamla ta-,
g;l'81Jn el~f~rdel~iig.a konstanta arb~te.
riffen.
'
Eårvid' hat .å , 'a:nurasidall in viBits, att
M.an kan sam,manfatta -re'snltatetl af ·etren i
om maJi ,äfv:en skulte med'ge, att'i~t liggal' Tysklan'd hittills vttnna ~rfarenheten om ordeJ! vi~;s saaningtjll '·grund för. n,äm,l1lda,an- tarUfen sålunda, attennruden intil-ts Q,ch
märknin:g.,s.å 'kan med- skäl ifråg'l1sättas, vel"kat unde~ en tid, d'å, h:andel och indnstri'
~llr\l\1ida g ratlis'me d<ietalldet om tiden och, f'Ört ett tynanae Uf," den lik,väl haft ett syn..
6>1'te'J'il ffh~ telegr,amm'ets inlemn~de verkligen nerligen go,dt finansielt resultat 'så väl clirekt
ir arf nij~Qen~ I de :tle·~ta fall tOTGe man genom bö'gl"epol'toinkaItl:st 80;m i;J1l!<lb~ekt gwkUllRa Qase, att d'en. telegrareran"de allmän-, nOm en väsentlig besp·aring i arbeteQch i
ftetml fä~ter Iög,a ~eUer . .ingen- VIgt' Yid. ett an:vändnfng af materiel~JlJ pä samma glng
sådaJlt me_d'd~lande.
,Skulle 'e,mi&11ertid' en ,den. till$kyudat allm,ånDetell foraelan att besida,R ,upp;g;ift vel"kligen beinu;as' utgöra .eft. höfva ,erlätg,ga; .afgift . endast för «et miu,sta
s& betydllgt, plus, 1 arb:ete, så ligger 'den ut- antal ord, som· föl' ID'ed'aelande.t är af Död.n, '
vä,gen Ii,ära till h~n'(ls att öfv:erfiytta det på, samt att llJ.edföra Btörre sky~!dsa~mket i te!t\~
allmJtanetett och låta den såsom en. taxerbar gram~ef())l'dringen genom möjligkat'en att på ,
d~l .af telegl)allrmet upp'tag:a .uppgiften härom sam,m,& tid e~p'ediel~a ett' ,&töi~re· ant'8l1 ~tele,gpam.
i <te 'fall, dl den tlunel" det vara af beh,ofvet
I Baye",nJ som icke tillhör det tyska riks..
e; • • • • • " •

påk,ana-d.t~

telegrafo~mråde't"

infördes likal~des (}~n 1 m«rs
som fäl' d~n in;tel"na Kortebespa,Tiu;g" S,6}m genom (:)1'dtaritfen VInnes, af . spondt>nsen 'bestäurmer en gl~1ln,ttaXra af tO
g:tlllska stur bety,delse. Det ä'l' naturligtvis pf. och en afgift. af a pf.. pr ara. D:8B fö;rat
i kö,,r grad vanskligt a,tt med sUfror .till , g.ällande trerifien 't~eradeett 2;O"01'iigt t81e'"'
Elv'&l1ltiteoon bfJstä·m'ma denna 'bespal'-ing. . En- gram me:d 2;0 kreU'tzel~ S'. . D. W. Ol'c1tarif·· '
staka ,\ndel~s:Qknlngar id:etta afseende ärQ fen innehal' ',s'åledes en etffbktJv ff5rh13jning af
fi~a llevi~ulnde och: resnltatet ål- allt för my~- .20 proc. ,
ket bel'06nde af tillfälliga o.m!ständigheter,
Pel'io:ien mal~s:-december 1816" ja.iä:rd.
fÖl" att man. skulle kunna nerpå bygga någon mei samma 'tid 187~5~ utvis'aiie en minsbiD~1' '
. fallt tillfrett$stär11ande b6tiäkning~ E:mel~'ertid tantalet telegr,amaf 6 p:I-0e. ~ meD. clere.et
DA man g'öl~asig en ungefärlig föreställning en höJuill.g i PQr-toinkQmsten ,af 12 pl'lOO. SeellT'0nil, am man' utgåru'ån. qet faktum, att dermeI'R hafva. inkom,ste-rQa; af teI råfve.rktlt
Q'.ell qv·antit.et arhete, som ·erfordras fÖ.r att. varit i ständigt stigande; ,så att d,e år 12'8
öfvel'f0ra elt;t 1n:8'd<telaalle från 'en· ·st:ation till med mel- ·än &0 plac. ötVerst~A'D ink6'ms:terna
ell &ll'll~all, står i ett bestämdt för,hlllande till, år 1875.
·
lä,Qgi~n af <lelll p~PP6rSreJ)l;8a, som §,tiår -fÖl~
Det är afintl~e$Se att lI'äirme'å jre:mfitra
aBmma m;eildelall8.'eB uppt.agäll,de vid ankomst'- vel"kan .af den!l", 18'7'2 mrÖl"Qa t3'rit'e1h SOlD
!tatir'l11(~D.
Me'd d~etJa faktlllU till ubgån~s~' säAkt.e P()l~tot med 6:0 proc., D,enna sinkBtng
punkt har i Tyskland austälts ett ganska medförde eB stegrin'g i kOf1'6ipou.den-sen af
.,ärkligt experi-ment. Man har vid ett Btort B,a ]).1"OC+} men ,en mill:sknin:g i pO'f1}aiJill~e.sten
an;tal 'telegyafitationa.r anstält jemföreJ:sel on.. af 17 proe..
'
tel" sea~re halfå:!-et 1875, åä 2()·orås,ta- Hv1td tel~g.i·'aIRHlenS m,edellängi b:e;träjfal~, l
r1:1f0'U äDn~u var i bl"uk, oeh ,m~tsvarande p& så har deneftel' ordla.riff~Ds, intöran4e viSAt

l ,sjielfva 'verket ät emellertid a.0B arbets- 1,87'6 ordtarilI,

l

I

1

9stadigt BM,l&uc1e.

Den utgJorde 000 en ordtaxa al, 5 ee~imer pr ~ Grd. Af,;.

1877 13J,9 or~ 00D. 1878 1å,5 ol--d.
g.iften .för ett. t'eiegt~am' om 20 ord. halt såleDet V&T natltl~ligtt att de fördelaktiga re- d$ hli~vi~t förhDj.d med. icke miadre än 50

nItat af 61'dtari1fen, Tyskland hade att up,p- pl'ucent.

,

visa~ skulle m:ana till eftel'fÖlj.d. S'ålund'a
Nu anförda länder jem.te- Wiirtemberg äl~()
iDir d6S såian tal'iff fitt den interna telegraf- d~,'soni hittills antagit· 6rd:tal~iff me,d både
korrespan:densen i Schweiz den, 1 oktober gl'nndtaxa och ord;ta~a. I Frankrike tilläm1877. Här ö;f\p.el'giek man från en taxa af pas se'd an d.en 1 maj 187~ ren (j)rdt~rijf mes
5() eentimer pi' .2'0'. ord .till en' g~l);nd1Jaxa 'af
80 eentimel~ 00ben ordafgift af 5 eentitner
p, 2 ();l~,tl. D'eR' nya .ta~iffenhäjd.e såle'des
afgiften. för .ett 2·o-ordigt telegram från 50
tIll .80 ceIltimer' ellet med icke mindre än
60 pI'OO. Diet oaktadt har resultatet varit
godt. Jetnfö~ man perioden oktober---deeem~

en· afgift pi ord af '5 centimer titan'gr1ll1;nltaxa, tlock med en minimjafgift af 50 Geut.

F'örnt 'gällande ta:riff he~tämde f(;)~ teleg)~am
om 20' ord inom departementet 50 cent. ooh.
'utom .departementet l ,2,0 frailc~ Detta P6~OO
höitie.s dock efter 1870 års krig till resp.
6'0 cent. och 1,40' fre. B.ruttoin'komsten af
det. fl·ans·k~ telegrafverk@t, som 187'7 lltgjord.e 1950:9 000 fres, s~g J878 till 21120000
frCB- 'ell~r med 8 t 25 proc.
. Beträffande teleg:l'ammensme:deUängd ef'er
ordtal"iffens införande hal' Jag ej knunat el"·
hålla några. uppgifter.· '8:11i'8iua uflpgif~r
s:kulle i allt fall· ,icke' med fördel kUJ;l'na s'am~

ber 1876 med mO'tsv(ll~ande tid 1877~ så vi·'
ar sig, att antalet telegl'am nedgick betydligt 11~1· lIH~d met' 'åll 20 pl'OC., men att
samtidigt po'rtoink0m'sten steg med 1,7 proc.
Totalinko.s:ten af telegt~afvel'ket·hal.~ seder~
m,era varit i st~ändigt stig,ande och var'1878
omkriD~ 2·2 Ilr6c.l1ogre än 1876. Medel. ngd.ea pr telegram' var . 187$ 15.,27 ord,.
Klas&i1ice;ra.rmantelegrammen efter ord antalet
så beinnes,; ,att telegra~. om 1-10 ord 1878
utgji(iJrd~ 29..,49 proc. af' Rela korrespondensen,
teleg-ra.m om 11~15 0rd 34,66 pi·OC., telegram am 16.-20 ord 22.,59 prac. och telegram om mer än 20 ord 13,26 proc. D'etta
stiDl)'f:ter i det. närmaste 'öfverens med. p:ropo~tioBen i Tysk.lan.d och visar, att ·det stora
ll&ltaletaf- telegiratl!ka meddelanden eller
6 .li 1'1'00. kU'nnataffattas med högst 15 ord.
I ÖSterrike- Unfjarn infördes ordtari:ff f:ör
<leD. inländska telegramvexlingen den, 1 apl,n
1B79. D:eu be~tänim'er en grundtaxa af. 24
kreat.Ml' Ö. W. 'och ordtaxa af 2 kreutzer
pr.ord. Den förut gällande tariffen belade.
telegram om 2,0 01'<1 m~d en afgift
,50
tzer. Afgiften för ett 20-ordigt telegram
h
således blifvit höjd med 28 proc. B-eträffande resultatet har jag ej lyckats erhålla
~a pp;giftel' än. i fr~ga om telegrammens
medellängd..
'
-:
.

manställas med ttppgifterna. från andra rånder, ~y det i Franltl'ike . fÖl'eS;&l'iina IlOt'to-·
minimum måste med nÖdvändlgb~t:Vlerk'a del';'
härD, att, telegram om 10 ord enaast undantagsvis förekom.ma, och 1)rdantalet. måste till
fölJd h~raf del'städes ställa sig något h.ög,re.
I Storbritannien; gäller för n:ärvarallde, för
den interna kOl"I"6Spoudensen en· taxa af 1
shilling för telegram Oln :t. o. m.20 era,
med jrike.t för aa,ress oolt .underskrift. Telegrafverkets nnanfiler hafva Dled. tlenna. taxa
visat sig tillfredsställande. År 1819' t.. ex.
hade att framte en htuttoink0Il;\st.af 1 ~88 '54:2
~d ~t~ och ett öfv~rskott 'af i ,~et uärmas;te
2DO 000 -p.d st. Icke desto mindre 'ämnar
Storbritannien, enligt hvad det fÖl"lj11'deB"inf~ra ren. ordtari~ med en ~fgift af l penny
for hvarJe ol'.d. Denna ,tarIff skulle kOiDma
att medföra en mycket, stal~k,. förhQjning i
portot,. helst .?m,. såso~m d:et väl är aRtagli-gt~
pf)~t0r.rlhet for adress och :und~rskrift de\t~ ..
med skulle komma att upphöra. E,tt telte.. : ",.J .
. . . ...
.
.'
gl'attl' om '20 'Qrdskulle komma att .draga en
Da '1tgjOjt~e under apr~ .manad.. 15,4 ord" afgift af 1 sh.' S',d. m:(iJ~t förnärval'an4e'1
)
~laJ.
.». '15,7 » sb. eller ,Bära 67 proc" förhöJning.
» . ~'U~l
)}' 16,6 »'
I Danmark betalas ett tele~ram am ~O
.»
JUll • 1>
1()J2, » ol"d t inber:äknadt adress och 'llnd~rskrift,med
:t.< .augustI».. 16,2 ». 50 öre.
Före den. 1 januari 1815, dlUlenna
ener i medeltal under de fem forsta mana~. taxa infötdes, val afgJften 6'6 öre. EhUltll
dern 16 . ord.
_
antalet telegram. eftei' denna D:edsättiltng va..
l .BtlgtJenJ ~~r ett 20·01"digt telegl"am förut rit i stäfi'digt stlgande och fastän telegl-a;ft eJl afglft af 50 eentimel", tillämpa.s verk(i}t arbetar under särdeles gynsammafö'rD och med den 1 Januari i år ordtariff, häl1an:den i D:anm'ark, der afstånden äro
immal" en grundtaxa af25cent-i,mer- k~l'ta och befolkni~gJ}n tät och j~mllt 'fördelad,
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kt det ftnaneiela,. r~saltat~t deek td'ga till.. bo oss, sl n'lMte man med tilitl-e.:4sstäJl~1se
fr~4iSstäl1ande~ År 1877 utvis'ade s§,llIDda en et"k~llna, att vårt telegraiV'isend~ utvtlcklats.
brist i telegrafverkets budget af ~4 000 k'r., ett och vel"kar på ett förtjenst!allt sitt.
betydande belt>pp i fÖl!bållau,de till en bl"uttQ-' Vårt telegl'afnät är f förhållande till. be..
ihk(i);m-st afeniast 615' OOOkrOllfU\
folkningsBiffl"~n mycket utsträckt.
Sveri:gqe
:r~l' ,att afhjelpa 'detta migs{tirhålllande ·är har nämli~~n 1 kilometer tråaledning på 161
det fÖl"ealaget uti' finanslagfö:r:slag~t tor finans- invånare och ö.fvertl'äffas härutinnan blan4,

året 1880--1881 .att höja portot o~b i sam- de eur~peiska länderna endast af Norge ttled
Iaanhang dermed iniÖ'ta ordtari1imed
1 kilometer på 123 il.lvånare. D.etemot hal'
<gll1tUGtaxa ···af 30 ,lire och en o.l"dtaxa af· '5' Schweiz end~st 1 på 168, Störbl'itannien. 1
Öl"e pr 2 ol"d. Detta skulle fÖl' ett telegram ''På 170,' Dallmark 1 på 200, Belgien och
om 20 otid utgöra 80 öre eller 60 p-roc. mel" Tysk~and l på 2.27" FraBkrik~ l på 245"

en

FÖJrslaget fäl"eUggel' 'än- Nederländerna. l på 304 0, s. v.B:etrit..
till behand}iBg i fQIketinrets finansu.tskott. fande te1egraf.stationel"nas antal i förnallttni!e
I . Nbrge~ liksom i Ita.lieno..ch .Spanien, har till befolkningens står Sverige med 1 stati(:)1i}
ännu ingenting försp6rts. angående jUlÖl"ande på '6 @.34 invånare ungefär mldt p.å skalan,
af oratarif. Det äl ocks§' naturligt, att bET del' Schweiz med 1 station på 2 471 inv.
Bolvet af e.tt såHlint taxel"in:gsaätteJ i des$a nare lntager· fl"åmsta ram m;et .Gen N ange DH~<l
ländel" stall ,göra sig 8§, s,y-nnel'ligen kän" l pÄ 9·891 ett' af de sista.-, .Äiven d~tta
bart, di d'e b:afv~ lägre ol"dni'inim UlJl, än an-. är ett vackert vittnesbörd om. vårt telegrafdra lirrder, i synnerhet SOJm. detta' minimUM väls endes utbl';edning ocn som finner sin rör~
i Norge och Italien med 15' ord ,står nära klaringendast derigenom,' att Jel".tlvågsteleocll i Spanien 'm,ed ;10 ·ord understiger' hvad grafstationerna u~göl~a en mycket htig' pl~OO.
8.6m andra; län del"S erfarenh'e:t,. vi.s'at utg'öra af totalantalet.
'.
telegl"ammens 11ngefitl"liga m'edel1ängd. DessFäster man sig vid utgiftel"na fÖl' tr:dlk~'lH:~
llt~m tJilläJIl'pås; på sätt j-ag, 'fÖ'rut haft äran 'drift och un.derhåll, så geataltar sig äfv:en
DämD'a., i Italien ·och· Spanien ordtariff för ,härutinnan förhållandet ioke ofol"delakti,gt för
·ien del af tele.grammet,. som.öfvel"skjuter .det Svelige. U nder det att dessa kgatnade!f 1B-7 7
(Öll"eskl"ima ordminimuID.
,'o
utgjorde' omkring 20 pro.c.. af telegr;ld\re-rkets
Innan jag lemD,ar utlandet,. tortle jag <;tå ,hela bl-uttoinkomstocb endast ett la·nd, uätmnämlla,att ordtariif ändå sedan.. 1875 tillam· lige<nBelgien t kunde uppyi:sa e·B läg're siffil'a,
pas i den ut6meUropeiska telegrafkOl"res~'on- stego nämnda kostnader i Frankl'ike till 2U,6
deD;;sen. Vid ~879 års telegrafkonferens i proc., i Schw,eiz ti1123)5 p1"OC•.,'i Danm:ark
LQDdonliar dess användning fTån och med till 24,2 pl~oe., i Stol~btitannienti1l24~5,'P-t"Oc.,
d~n. l apl"fi, cloetta år i den internationela en- i Norge och N ederländeI'na ,till 32,a proo.,
f0:peiska k'Jl~respondensen blifvit enhälligt be- -i Bayern till' 40)8 proc. o. s. '"V~
sltlt-ell. Den hål"dock re4an länge varit i. Utgifterna för telegrafpel'sona1611, som. anbl'uk mollan fJ.el'e af BUl~()paS l-änd:er. .
'ses fÖl:hålla sig till ~.ostnadeT-na fördl'ift ~eh
Vinda vi .Q1S slutligen till S?Je,~ige, så är underhåll ungefär SO<ID talet 73 till 27, m~dtaga
det naturligt, att teleg:rafverket ho's oss ar·· de-I-emot en högst betydlig del af telegl"a~
betaT 11llt1e1' synnerligen Qgynsamma omstän- vel"kets bruttoin~omst" nämligeal8-77 'ej mindrE"
iighet~r.
Lanå·ets. stora utsträcknin·g i föt,· än. 76,1 pl"oc. De,t äl; också '1l3t117ligt, at;t
hållande till d,en fäialiga o~b ojemnt f-örd:e- telegrafnätets stora utsttäcknillg i fOl'hål1aaåe
la8i@ befölkningen vällar, att ej- blott anlägg- till folkmängden skall göra denna utgift &y~
nill~BkoS'tnaderna utan Ifven utgiften fÖl~ p.e~t"- nerligen. try-okande. '. Likväl är den alilfq)rlta
sODarI samt for dl"ift och undei~irtll stilla sig sifil"all föl' Sve]-tge ieka afskl'ätCkanl(l.e i Jemhög~ Med undantag af Menlige, som }lIäk:- fÖ.relse med fQrhftllandet i andra län:del~. UnDml" .eni<ast 5,87 invånare på qvad:ratkil()me- der de1 att· denna utgift i några lände!", ·s~
ter», intager Sverige med. 10,15 i detta hän- som B'eIgien- och N,ederländel'na, ,år 1877
s6&Bcle det. et!tit'delaktigaste rummet. Om m'3;R .öfV6rs:teg hela bl:tttto,ink6nlsten, utgjorde, ·dr6n
m'ed nämnda sifra jemför t. ex.. Danmark s·amma år i D-anmark 82,:8 proc., i Norge
med 45,32 invånare på qva:tlratkilometelll, 74,,3 Pl"oC~, i8ebweiz 69 proc., i Stol'brit&&
Setr\\f{)lz med 64,44, Frankl~ike med, 6'9,g2; nien 60 Pl'OO~, i' Fra;nkl'ik~ 55 proa. Q. s.. v.
Tyaklamd med SO;;6,Storbt"itann.fen me«llOO,l2 af bruttoinkomst~ll._
o~ s. v. ·oeh tillik·a, tag.er hänsyn till 'affäl"sI sammanhang härmed kan jag ej llnd~r·
än fö.;r närvarande.
DU

i

.

v.k ambeteue

jemfarel~evi8

ringa utveckling låta att :åpeka. ett fö,rhällandeJ aom förljenar

aBihet,
ya- a ii o erfal-enDettt - f$öka bl·inga det M)thäu, att
iegr·afpersonaleD, enligt hvad ,om möjligt under alla, iL.fven de viarigaste.
h r mig .bekant, je ,mrelsevis tny·cketomltällaig,het~l~ teI~}wverket8debet och kreclit
t Ug. J« är tyvärr' ej i tillfälle att Atminstone må, väga jem,;~t. Den ()Dlstän:dig.
b rom fl- mIiKga nägTR exakta siffrol emedan' beten att teleg~·afen visat sig vara en synD6r~
,e tatistiska roo6gtil'elsernn post- och tele.. ligan känslig konjunktu~tajfar, som' stukt på·
_et'"-'l1f.1Clln'l.det ej äro noga skild·a~ 'Anltnlnill~verkas af. tUlständet i denaUnlänna r~e18en,
D t;in det o'mnämnda förhäUanQe;t' är hafvud:- hänvisa~ pi nödvändigheten att minska det
•• D. den., a.tt Tyskland frän och .mt}{i 'Ar beltoende~
hVQl'i den ~tär .till afär8v~rl!1
187 llRlmmalls1agit sitt po~tp och telegraf.. den, g&nomatt bered~ den en Blars, ut.
de nnder e:a administrati~n, en åtgärd, breid' och allm,än,_ användning. Detta mil
tte Tyskland i tillfälle att under näm'nda skulle enli:gt min öfvertyg.else v:'una$ genom
t

t

,

edera te:legl~afpersona}en med icke min.. att vid vår·inländ.ska .korr.espondenstillämpa
10 p.r0e. mot· h~d, den var 1875, .ordtariff. Den fätne! detta tåxeringS8;ätt er~'

mu lIt med att telegl'afväsendet undersamma
lr etY'dligt utvidgades.
EblU-U silades de nu anförda siffrOl~na icke
t la ett för g'vel'ige allt fÖl' ofördelaktigt
prlk, är dock ,det finansieia resultatet, af
al·t el~gl'afväsende icke t111fl edsställande.
om ' belu\nt drag.el· i Sveri~e ett telegram
om lt~g8t 20 ord en afgift, af 1 kr. jemte budJ

bjuder allmänheten att ku~:na. a.1~latta tele..
g'rammat hUlfkol't ·man. önskal- och ,erlägga
afgift .enda.st i. förhållande ,del'ti11,skulle tvif·
velsutan icke blott. inne:bära &D stark lo.~kelse
fÖrtel.egrafe~s närvaran.de kunderatt1lttigare
än hittills anlita detta, kom.mnnikatiQnsmedel,

utan. äfyen för telegrafen öppna e.tt verksamb8:tsfält iilo~m s~hällsklas:ser, tör 'hvil.k.a
bä iugsafgift 1O ö.r~. Under fenlål~sperioden den' tillförene varit, 'känd, endast till namnet.
1874-18'78: utgjorde telegrafverkets, behållna
Det kan ej Vil,I'a 'min afsig,t ,att h·är uiink,,;mst. pel~ n}(~dium för hyatJe telegram högst tala mig nledafse~nde §, beloppet af de ta~or,
1,1 kl" och lägst 1,12 kr. eller 'i medeltal eu ordtari1f h~~ hos lämpl1g~n borde inne:l,16kr.. Om ja:g frånser de första åren. af hålla för att leda till det ' afseddamålet, lika
teJegl'llifverket& tillvaro, da, utgifterna stun- litet som jag vill tl~ötta föreningen lD.~,d, någon
Gom öfverstego inkomsterna, hafva sa-mtliga probabilitetskalkyl i syfte att med ledning af
åren fl~ån och med 1859 till och med 1877 fÖl~hållandet i andra länder söka vis'a, har'll
tt utviBa öfverskott, som Bådde ~iti kulmen en, ,sådan ~tariffskulle hos oss veltka. Jag
187'3 med 268 803 kr., men· del~efter stadigt vill' endast uttrycka den åsigt, att då (let
tagit, tilldess. 1878 förl3tedde en ehutu obe- nya taxel~i~gssystemet först i Tyskland och
tydlig brist. Denna' brist 'härled.de sig dari- sed&rmera i andra länder, dtu iletintöllts,
Itin" att 1878 hela' teiegrafkol'l'eSpondensen visat helsosamma. och fÖl' delaktiga. verkningar,
ndMt omfattade .931 738 telegram mot 'samt bos oss förefinnas väsentligen enahanda
1 015 593. 'unde'1' 1877 elle.r tner än 8 proc. förutsättningar för ett lycklip:t resultat; manar
.' in.dl~e. Deraf belöpte största d'elen på -den omsorgen om det allmännas ,såväl som den:
i terna k()ltresPQnqensen, som minskades ,med ~uskildes, fÖlJd el, att äfven vitillegn& 'OBS
10,7 proc. i fÖl'hållaude till 1877. Resultata't 'denna reform i telegrafväsend'et.
f 1879' års trafik tOl'de ställa sig ännU' bed ötigar~& med 'en .minskning i inkomst från
Pl'esi-denten Wrern: Jag fåI' 'betyga min
1877 af bot-tät 15 proc. och en hetydlig ·uri-· tacksamhet, för det ·anföitande, som den äl~ade
derbalaJls.
.
fÖTedraganden IÄtit oss - hör~, men på samma
Det lider intet tvifvel, att den långval'jga gång tillkänna;gifvl1, att jag· i afsiende å
tillheten i aJfarsTöielse~ åteJ'vetkat äfven pä~ fl'8r~ af de' gl~tlnds,atser, han uttalade, är af
d tta områd~f, och den omständighet, att syn- väsentligt ol~ka åsigt m,ea honom.
rligast, den illte;rna telegraftrafiken nedgått,
nan .yttrade, att Sverge var ett lit'et fattorde. föl',tlä,mlig,ast val' a, att till,Skrifva den] tigt l,and i utkanten,· af ve1 1den och ,ätt d88.S
-eklagliga föt'lamning, hvaraf yår in.he.mska '_ f()lk hade att bekämpa stOlta ·svårigbetel\J~g
industri lidit och fortfarande lider.
tror tvertoln' att vårt land icke är alls illa
Ehul~l1 det är ,att emotse, att en -länge beläget och att vi föt~svara :vår plats i v;erlfl läl1gtad åternppblomstl'ing a-t vg,~~,t indn- ~en ganska bra. Om vi je:mför·a oss med
tt·iela och, mel'kantila lif skall luedföl'8, ett andra nationer och .dervid taga i betraktanae
firdelaktigarrefin:ansielt reS'111tat af vårt tele- 'å ena sidan v:år bandel, industri och sjöifaF,t
K":l"aIVa~S6nd J aG manat' d{)ck de senliu'e ål~ellS allt fOl'hållandell, som h~fva inflytande
t

1

.

· på teleg'afvl . endet - och l, den udl·a ~lr bestämma ett orda om attning och tt)
toikDläng.d, så tror jag~ att virt land s:kall ,d~niam.ma 16ke bl~fV'e gen()'m reglementariska
komma att st§, , snal~are högt in lGct. M~n ttil'eBkriftel~ näa~m'aFe be.l'äinsai, stOl'f' o:eh

äfvaB om detta falarens pastäende· vore r~i k· ~f61"$:lig!a 'samm~ngättntngar af 01'4 8aJtBGlikt
tigt, måste Jag likväl på «et kraftigaste. P1'0-, sk'ulla ko'mma att användas. Och såso:m
testera m~t den slutsa.ts, han deraf ville dra~a, eX"eDIpel härpä fram~d:l~QgstYl'elsen) att tid·
nämligen att vI i utlandets fÖl'hillanclen hÄde nillg8r~ferentör unders-tund()m fti.r att kunna
a,tt söka ~n säker lednin'g fÖl· bestäln.Dlaude ,i-nllefatta :sina teleg~afl8ka meddelanden inom
af' det sätt, hvarp§, "Vi vid anol"dna,ndet. af mlnsta .m,öjliga 3ntalord begacnat &lg .af
ifråg.a val~a;nde an:gelägenhet bÖl-a gA till väga, sidana,- '\tel~kligen högst beS:Y'n)nel~ltga 01'<1Den natio'n, som förkastar sin eg-enlliaooria sammanstälblingar 80m ~M,ac Mah0lu~djutant
oeh. ,sin derutur hem·tade erfarenhet, utsfttter Uhlanfångad» och »fruntimmerSl'ymnmgssig fÖl' de gröfst'a misstag, man enligt min m-ängden tilltager», hvilka båda uttryck nvarisigt kan begå.
.
«lera .sknlle inne1att-a allenast två 61'~t Till
Det yttrM~s<,att tellegr,afen egelil:tligeJl, fö)r~kQmmande "af 'iylika mis&.:il"llk ,skulle det
'tj:eRade handel o~bind'Ustl~i samt de burgna blifva Bij.dväIl'<1igt att antingen bMtinun~,ett
klassel'na. jag får bekäDn'R" att ett sådant visst antAl bokstäfvei' såsom maximllmfölyttl"an'de synes mig inDebat'a en motsägelse. Ii val'je,ol~d eller oekått dividera alla tEJleHandel. oeh industri kunna väl icke vara grams an:tal bOKstäfver ttlfld ~åg{),t viSit tal.
Ingen Båd'a dessa s'ätt s,k:ulle donk vllla mycket
ll9kränkta till de hurgna' klasserna.
sam'llil1sklBss äl~ väl i sä 'hög grad: beroende. b6svär.
.
af ha.ndel 000 industri som den ,arbe11alule.
Härifrån ,öfvel"giek talaren. till den eriaDe, som ä'ro bUJ'gna, kunna red·a sig länge .:renhet, so·m man vunnit i anal'a läliuler 6,eh
)log äfven ll11der missgynna.nde förhållanden.· Elirskität i TYfikland. Den tynktes mig vara
Men allt, som betungar handel och indl\tstl'i, ,ganska k(u~t denna el"farenhet, ·alJdenS'tund
invel'kal" på, all~ sam,hällsklasser och iake densamma i TY'skIaad dilterarsig f'ör ieke
mio\st ,å &l"betsklassen.
,
längre tid tillbaka .. än ·'··ål- 1876,' då d.etta
Tal~~en, sade, att man af tele.grafen skulle land färst ijfv~rgaf det ·hos OS'8' re'(]l8;ll år
kuuna fordra fÖ'l~st och främst, ait den bure 1859 afsk.affade zon-systemet. Det full mig
sig ~jelf, hvilket i .slutet af' anförandet bief in, då j~g skulle. begifva mig' hit t.ill aftoutv'8ck\~dt ända derhän, att den 'skulle, ställa nena sammankomst, att deriörinnan efter~se,
aigOihet>JoeB'(le af alla 'k@Dj unktul~er, och i .hvad erfarenhet· värt eget land Kllnde .:&ga i
aDdra rummet att d,en lemnade nå-gon.. godt- ,detta afseende och hvad m'an de-~"på 'kunde'
g,örelae till statsverket ellel:· l~ent åt, en stats- h&fva att byg,ga.- Jag 's~all anhålla att ff9f
iB1mm,st. J ag trol~, att det är ett synnelili- Herral'ne få ,nämna någr:a få Si1fl'G.l". .År
gen sttlrt misstag. att vilJa betunga haadel 1859' öfvergick man, ·säs0'm re'~ll n:ämrult<J'
och rÖl'else 811er kommunikationer i 'albnän- i Svel'ge från zons,ystemet. till det unifoJ'ma
het -- de må tjena . hvad ändamål S0:ID helst PQftot., ~vilket fÖl~st b8stäJmaes till två k.ro..
.- lttöfv:el'hvad v-ården om .deras egna' be- nor .och .sede.rmera . neds:attestiU' en k:roJrQ
hof Bödvän~igt kli·äfver.
'50 ör.e samtilr 186,5 ytoorlig6re till ea
Härifrån öfvergiek talal'en till det före-" krona. I den Skl'ifvels8, .som· 1870 &.rs l~ik:s"
sl.~D:a O:l'dtariff~systemet sam~ yttrade, ,att dag' aflät~ till Kong!. MaJ:t och hval's~, inne..
detsamma icke skulle medför,a någon oHigen~ 'båll jag n.yss omnäm:åe, gxundade l'tks:tiagen
het, bland &Bua;t derföret att derige:uom ~cke sin derigjQr.da framställnmg på det utredda
sk1l11'e förops·akasnågon iörsvå'rad kontroll. 'fö"rbållande, att telegrafver~kcets' ink,f)mster beD'etta erbll"al' mig ,p~ att lUldel~ d~n tid, j.ag tydligt ökats.~ se4aa partot Iu~dsats fl~åB en
ha,deäran at:t v·ar~ chef för fillanstlep,al'te- kl'~ 5Q öre till ·en ·krona. 1)e uppgifter .3 ag, raentet, riks'aagen aflät en URet skrifvelse nu skall taga mig friheten med,dela gå, 't'illtill Kongl.Maj:t m,edbegäl'an om en ned- baka till år 1869 llvilket år var d.et sista,
satt afgift tor sådana tel~gram, hvilka inae- hvars l"esultater VOF() kända, då jag i '~nled:
hölle h,(lgst· tio ord och ,att telegl'afstyrelsen, ning af r~:ksdag~ns l1:yssnä,mnG1a skr-ifvelse,
hV~l·S yttrlitnae,häröfver infol~drades,afgtlr'k~ .1t();matt sys:selsätta mig ,~ed f~~åg,:an. Af de
bifllll till den gJord~ fl'amBtäl1ningen Just p-å upplysningal'. jag, utgående fl~ån detta år,
den grund, .att kontrollen skulle blifva för·e- nu fÖl'skatfat mig) benruies att telegl~amens
nad med storasvål'igheter.. Styrelsen anförde 'antal ökats 1869 med 11 j ;6, 1870 tneå 4~s,
härvid bland annat, att det VOl'e SVål~t att· 1871 me;el 14l 2., 1872 med 17 t'9>~ 1813 med
e
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9 och l' 1
2,4 pr ' , ut, , ty1Uigt.
ag kan alldel~s iok~, rnedgifvA att,
hvarje föl"~gåen4e år beräknadt. .Ål' darföl~e att ,m.e4:elantalet ,ord p.er telegram
76 i träfa:d~' en Jllllrskning. Resultatet af visat sig vara femton"t ~an saklöst och u~artl
e fli)jand~ lt'8n. ~ltnner Jag leke; men Jag att betuBga ,allmänheten kan neds;ätta ol~d;an ..
h6rt ufJpglfvt\'s att lninskningen fulltfarit. talet fl'an tjugu tili detta medeltal, liksom
~tt en. minskning i telegram antalet, skulle, .om allt, som öfvel'stege, ett ,medelt'al" deri:ge,.
• tr a f anledning' af' den eftel~_kricsen,1878 ,nom skulle bevisa.t sIg vara ,öfvel'1iödigt,.' D:et
ppkomaa ftrlamnisg: i affäfstills:tån'det, ål· obehag, allmänheten får vidkänna's .g-eno~m.
belt aatarlig sak.. , Men i alla häadelaer den ökade svårigheten' att i 'sIna telegram
vill det synas" sisom om v~r ,ei'farenhet mot- ,uttryc:ka sig m,ed ti 1l1'ä~kl1g korthet och ty~d.
er den tyska.
lighet,. blifver icke omtaladt. Det låtel' a1:g
· eDligt min åsigt bÖl-a i främsta icke. hellel' lätt p§'pekas; men att fÖl'änd.rin"
mmet taga lläDSYIl till vår egen erfal'en ' g~n, biifver betun garrde för. allmänheten är
e,
em vaxand~,den för oss mest uppl,Y- tydligt. Och mig fi"irefal1er den 'aUd€les OIliÖ·
nd, och då, riksdagen grundat en fram-I dig, då telegrafverket under de 'sista god;a
Ilning om nedsättning, i telegramp.01.'t,O.t på å;ren s.tändlgt lf}~nat .öfverskott,. hvilket, ,gå,.. fU
e fal'enbet att genom· före~å;ellde som talaren näDlnde; knunat för. ett 'oudaålr
. ttning f E&n 1 kr~ 50 ö.re till l .kr. uppg,å till' 268 000 kronor. Jag kall i~ke
legr mens antal i högst b'etydlig mån ökats, 'ins~, ,att vi under sådana' föl'hållanaen harva
y
t mig vata synnerlige,nolämp.ligt någ@t 'skäl att ef.terbäl;ma någet utländskt.
i allilele,s motsatt riktning och Tvertom synes vår egen el'farenhet lltvis,a,
POI'tot f If Il l ,kr.. till l kr. 50 "öre. att vi böra snal~are sänka' än hÖj4 POl'ttot.
vi ödvändigt' rätta oss efter utlan- Att ~i skulle betunga vår hand"el och ind:ll61'faren.het, :så böra vi väl gå vidare stri, :del'föl~e att Tyskland. har sitt telegrafd n balta, som -Såväl vår egen som fitlan- väsende anordnadt på annat siittt än' "l och
d t rf r nbi3t ftlooit' val~a god.. Nu är för- ·det Qaktadt har en lägre taxa än den hos
det, att, såsom vi nys~ bÖltde, man oss gällande, förefaller mig, 'såsom B'agdt,
lt i utl«ndet hal' lägre POlto äR här i alldeles, orimligt. .
J g"
Sl uppgick p()l~toti Frankrike till
c f O'r 20 :ord, i Belgien 'tilL E?O cen.. ,Fabriksidkaren Lundström: D-et sakrika
, i England till.! shilling, hval'vid är föredrag, som den fÖl'ste ärade tBJaren 'hållit,
;'1
tt aaress och underskrift inom hal" val~it af stOl't intl'esse särskildt i e:n tid,
t 8· tnämnda land icke tagas med i be- sådan som den nuvarande" då, man Just står i
. i getl. I D anmaI'k, der pOl~tOt förut begrepp att vidtaga väsendtliga förändring,ai' i
it 50 öre, kulle detsamma enligt ordta- telegraftaxan. . Dep ärade talaren s.lutade med
• y mtJt höjas till' 80 'öre. H val~före skall att tillkännagifva, at~ han icke ville uppd' · S 6t·g1!}, hV31'est det visat sig,Rtt ställa någl'3, probabilitetskalkyler angåend:e
om eR nedsättning af POl'tOt fl--ån l kr. resultatet af den ifrågasatta fÖl'ändl~iugen,
.. ~ nl 1 kr. antalet telegram efter sju Jag 'beklagar, att han ickekoIDplettera<1e
ör b ts, fastställa ett högre porto än sitt fÖ~'edrag med en sådan kalkyl; ty för-,
a dl11 länder'? A.lla ,de jemförelsel~, visso bade han dertill val--it fullt mäktig, diå,
lal'en Uppdl'og mellan våra och ban ,visat sig hafva ',mycket omfattande, 'käll(h"billanden, 'såsom t. ex. antalet n'edom om. de tesultat, hV8rTtill man i sådant
i o~b: 1la de till brutto-inkomsten, hällseend'e ko,mmit. inem andTa länder~
lta,tlOll1er;naa
ntal m. m., utföllo till fördel
Den siste äl'ude talaren yttl'ade., att mall
· U d r sådana förbålianden kan bör' 4elt 'och hållet rätta sigefte.r vårt eget
i t', rtt man bör gÖl'a någon för- lands erfarenhet ,och akta sig för ·att 'draga
IIn~IPi~ilt1'· OJ tott de1"rÖl~e att vi under en tid slutsatser från utlandets. För min d'el finner
liera konjunkturer haft Dlinsk- jag det långt' iftån oriktigt att söka ko,m..
och -eribland äfven i. tele- plettera vår egen erfal'enhe.t med utlandets;
~i1kat skadligt inflytande på nlen på samma gång anse~' jag det v~u~a af
löt l en' en fÖl'höjning ,at P01'- vigt 'att i fl'åga öm tillämpni~lg af utlan,d:~ts
tt m~f6ra, är sval't att på erfarenhet på våra egna förhållaaden,gå syn·
; Bien att en så.dan åtgärd ,nerUgen försigtigt till väga. fl vad :särskildt
lJ6tet betungande, föl" landets beträffar Ty skand, , derifi~åll de 'llesta nyss
tl f, fÖl-efallel- mig alld.eles anföl'tla exempIen hemtats1 råd'er e:IneHaJl d(ft~~
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5lätt skapa sig ett efter sttt hello! tt jag, fÖrstå gangen Jag har den äran att
som han meddelal~ till siua nirV3il"a. vid fireniug'ens f<n'hauQUag911", begärt
k ~ respoRdentel\ Detta är så .mycket lättare o:rdet (jth .Våga4r uppebålla d.iskuss:lon~u.· Då
för kij1'1flän oc:h in-dlls-~ri.idkal'e .som deras frågan' rör ett ämne, 'som f{il' mig; är Kf
aifirer nästan alltid gå så till sägandes i &ärskildt. in tres'se, har ~;ag ansett mig bÖl"a
samm,a, hjulspåt ·ö·ch mest1\dels all'vända vissa lemna någ;ra ~PIllysninga:r till del1s;am;m:as
uttryckssätt, som kun:na sammanfö'l'as tilJ: ett utr~dni1ig.
je'mf-ö;rel$evis obetydligt antal, af den beskaf..
Huruvida ett telegJ'ampolto ~-ör ställas så,
feflhet, att Ulan med ~n enda. bO>K:staf kan' att telegrafverket 'derigeno'm förskaffar stabeteekna ett eller ett par ord eller efta en I·ten inkomst, ar. en fråga, hvaröfver J~g j~ke
bel lMg mening. Jag' har här .imiu· band skall tiilåta mig fälla något ·ytti"aUd'e.8vaett sådant ehiffer; för, hvilket jag- ber att l'et del'på må tillkomma dem, 'S'O:W hafva
mf}d nAgra .ord få l"edogöl'3. 8åso~be:kant h.and om statens finanser i deras helhet. M~n
får man BU enligt det nya fÖl"slaget sätta jag _ vill dock nämna att mig veteltUgan frn~
tiLlsammani bok.st;ifvel~ i hvilken ord.ning som nes för narvaruud.e _icke mer ä~ ett 1810:6,
helst, h varvid fem bokstäfver räknas 'på ett der ett. sådant arl"aBgemang med, telegraford", Här begagnas, nu vårt vanliga alfabet POl'tot f~rekommer; nemlige-n Ryssland, lIVarest
på sldant sätt, 'att hvar och en al d'ess bok- tele:gr·ampoltot 'är- beställldt till det 'höga betäfv61·b~ty<lel' ett ~lle~r flere ord eller en loppet. af· enailfv~rl"Ji bel. Genoclll .d~Jln:a höga
bel meAing oeh på,' sådant sätt~tt a.lfabetet POl't6sat~·.up'pbringas telegrafverkets .il1kon;}inom sig rymm~r allt, hvad en köpman, vare ste.f j . detta land så hö;gt att, enligt hV8IG
tg haa il- itlilP(1)l~~tGr,eXpel"tör eller· båda de'· ;retlan' förut i afro~·,s·åsom J~g villlniuIlayS"
larne, ,ranligast hehöfver telegrafer~. Vill blifvit :nälDudt, telegra(vel"k.3t~r 187~ le.mm fl gö~ra chiffret fullständigare, ~~ npPl"ät~ naa.~ ett öfyerskott af sj u m.iliouel' fr·a11Cs.
t· r mall fiere tabeller och. använder vissa För Öfl~igt ätr det inom de europeis.ka Hin.boksl.ä,fvEJir att heteckna det t.ahellnummer, på: derna end·ast' England, Fi"ankrike, Italien
hvilket D·ij;stfÖJj:ande bGkstafs betydelse skall och nu på · .sis-ta· tld~n "Schweiz, som hafv'a
sÖ'kas:o Till sistnämnde slags erd ell~nll me;. lyckats fl. något öfvetskott af sina telegl1lf··
niB>garåtgå -då naturligtvis två bokstäfver, vel~k.
Öfverskottet i telegl'afinkomster i
vadaJl '06'kså mera sällan förekomm'ande ut-· England· vis'ar fö.r år. 1'878 den högst betydtryak elit förläggas. Sålunda viSaIl sig t. ex. liga 'siffrAn af sex och en half miUi<ul,0r
att ett på -t'of uppgj'()1llcit telegram, som in fran;cs~ .Det låter ju lech 'föl" sig rätt s~t6r
nehillel' .~j6 ol1ld, del'af tre beteekna adress artadt;_ men häJ;vid bÖl' man ·ih~g~(jmtn>a, .att
oo~, aam. R, . kan r~~u;eeras till sex . ord, !If .~ ~.ngl~nd .var. tel~.gl~afen. i.~~e ...n~~n ,statens
.VIlka 3 ord utgol"a adr~ss och uu,derskrlft lnrattnlng l egentbg lnenlDg forran eftel" år
och. 3 bokatarsgJ:llppet med 5 bokstäfver i .1865, då parlamentet beslöt .att inköpa för
hvardera .blida texten. ,Ett affärs anbud in· statens l'äkning de enskilda jernvägal·nes C),ch
n R311"anie :6:81"e- olika stipulationer kau så- andra enskilda bolags t~legraf·auJäggningar,
lund.& ofta göTas och nästan alltid besvaras 'hvilka genomkol'sad0 England i· alla riktninm~Q blott ett eRda ords text. I a1l1nänhet gal' äfvensom ett antal kabla)-, 86'Jll staten
b ifva såluBda dylika telegram mycket korta; likale'des behöfd'e, förväl'fra sig och för bvi:loeh jag' vågar 'påstå, att i många fall kan ket ändamål anslogs ett belop.p, som jag icke
·an i sin:a d.~gliga löpaued,e affärer nöJa :sig så bestäm;at kan till siffran nppgifv'a men
med. t&legra·m på två a tre ords tex~" uttl~yckt hvil~et sed:ernlera ökats~ så ·att för närv'a..
geaom tio a, femton bokstäfver.
rande ·engelska statens omkostnader föt: ,@fdBetraktar man 8aken. från, denna synpunkt,. nandet af sitt telegl-afväsende IIp,pgår till
tl~()l' j~g.~ att teliegra.fstyrelsens förslag.medföl~ 253 millJoner francs, hvilket 'belopp utgått i
El
bestämd fördel för allmänheten. så, :till räBtebärande skattkammare-obUgatio'Iler, Det
vida, att om allnränheteJi uppmärksammal' de är un~r sådana föthållanden naturligt, att
till besparing ledande åtgärder vid teleg·ra- nyssnäxnnda öfverslott af _sex och. nait mUlia~ IS b~~gnandeJ so:m tl"afikanterna kunna ner fl-ancs, hvari' till stö.rsta d~len, iugå af·
1-
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vidtaga, förslag~tföl!anledel~ till en .betydlig giiter,so:m engelska teleg'rafvel'ket uppbär
nedsättning i afgtfrern& fÖl1l telegrafetingen. genom ackord ln~ed de fÖl- E.nglall,ds telegraf.
fÖfbindelser lP,ed utlaB.det bildade enskilda'
Ge.neraldirektÖr ordlander: lIel~' ordfö.. holag,hvilka begagna statens telagrafllnier
nmde. }Lin~ berf~rl Det ti>rde llrsäktas mig för att föra sia-a, kabeltele~ram till lIj'el'tat

-1
af landet. Joke kan. ans.eJ inne;blra be~i$ om, gl'~aa.
j g
ställa tID
att affäl'enitrså lys:a,nde,so.m man vid för- b61'1'al~e,hllrn viia det an vara skil att
sta p~åseend,@t slndle vilJa fijrestälbt sig.
gruRda sin Dl,ening angående V61a'kninga ne
Del'tllm{)t .bal· :Fl'ankrike ett föl'v111ande af en nedsät.tBing i portot å det fÖ1ilållaniJe,
§YDsalnt l~esllltat att uppvisa. Der uPJlg~ck .a'tt unde!' en 'af Sveriges industriella' utveek.öfve1"·skottet . af tegrafv:el~kets iBkamster' fÖl~ Ungs mest glänsande peri<rcl6r telegraftraftken
Ar 1818 till ,fyra mi1lionel~' fi~ancs. Likvlst ökats på ett fÖl'vånade sätt. lngenting var
val" d~T' .fö-rhållandet, att då bib'eh'öt1s ännu ju natul~ligare;. och man torde med ganska
de,1; portot,s0ID efter tysk-franska kriget stor' tillfö,fsigt kunna antaga, att samma
hQJ~es från en ff·~nc$ till en franes 40 cent. ö~kning ,egt rum oberoende: af -en nedsättning
Alven Italie'n har under de senare il·e» i portot med 33 pl'ocent.Deremot hat.. e1'btt'ft att uppvisa ett vaekel't ÖfV:61aSkQtt å sina fal'enheten i andra ländel' visat alldeles mottele;granllkolnstel", bvilk.8t öfverskott föl' ål' satt l~eSll1tat af ued-sättning. i POl'tÖt. Från
1818 uppgick till omkring 700 000 francs. Belgien har .Dlan i det afseenaet ~y(}ket MI..
Deita lan,d har anol'dnat sitt telegt'afväs.~lul'e ständiga statiska b~räkningar oe};l upp,gifter.
på ett särd,eles egendumligt sätt,hvarigeUQID .1ag vill icke 1)esvära he.l"Tarne me'd någ-l"&
d8t fått sina tel1}fraflltatiO:Jler betj-en'3-de fÖl' &ra 'siffror; lIlell j ag kaJ! fÖI'säkra att ået
killi.gare pris än nago,t 8,Bnat land. Uti llppgifna förhållandet 'är alldeles tY'<iligt OCB
Italiens miu'<iJ:e städer ellel~ kÖJ)ingar äfven.. klart bevjsadt g''6nom de. beräkningar, som
SOll) i byal", hvarest telegl'afstationeI", m·at- blifvit gjo-r4a af .d-en pelgiska .statistiken,
sval'an,ae dem, ~IR DOS (;)'SS räkn4ts till 3:dje. hvilken il'mycket ,tinfij~'litlig' och hv_pat
klllssml. äro inrä,ttaae, il'G tjenstel'na lemnade man kan 'hafva myok8t att ·läl'a. Re$ultiJJtet
på entreprenad till någon. handlande eller af d-essa &tatistis'kabel'äknioigar ål', att &D.
haootv61'kal'6, nvilka o.mbestbja ~el~graferin- Jledgä;ttning af portot visserligen framkallar
g~D. antingen sj.elfv'eeller geBom nå'gon ·i. en ökad' k9Trespo;n~~ns men att ii andrasid:an
iI~'Jr&S tjl€:)I\ls't anställd pers~n., sonl' fått lät'a ~ig d&Jlna ökade korl~es'polld6nS ställer sig' i ett
J1t8.oiIlulationen. Dessa entl·epl'e.nörel~ bedrifva V~,$st förhållande' till beloppet af' ned&~ttnin...
sålu~d:a rörels'en .bvar å sinstatiD'D, uppbara'. genellel~, m~d. andra ord, att man l\lletl <let
dlesS - inkoms'ter . och 61'lägga till s:taten e:n nedsatta ·port0t och den ökade k·Ol!1"6SpoJilden..
vtsBargtft· .föl' hvarj:e teiegram som de expe;.' seD' i :sjelfva verket får s·amma brttttainkoJftst
djeta och som anlöpel~. statens liniaf. Huru,·' som fÖl~Ut. Detta gäller nn bufvudtsakligen
vicla. denna anord.ning äl' fÖI'tje;n:t .af efter-, D61'mala eller kanske till och mednigot m~el'a
- följ,Q, 16mnar j'ag dock d'el'hän.,
·gYnsamma fö'rhållanaen. Men. ·(JUl man med.
De Qfl'iga europeiska länderna med undan- ett nedsatt porto får samma·13rutt-olnkomat,
t'8rg' ·af ,SGhweiz, hvilket ·år 187-8, sedan det så måste man å andra sidan. ihågkom.ma, att
böjt sitt telegrafPOl-to, f{,tt öfvel'skott, visa .balansen. ingalunda blir. densamma som fÖlfut;
större ~llel' mindre balans. Äfven våra ty den ökade kOl~respond~n~en Jn-edf6r ovU..
gr'anl1l.riken,~ NOl~ge' ooh Danmark, arbeta me-d' korligen ökade omltostaader fÖl" tele-gl'&fver'uad\erbalans. SV61~ige .är- af de sk andlll:avi- ket, hval'igenom. dess finansiella ställning i
ska ländeTn81 det, ·8o·m minst behöft vidkännas sj-elfva verket blifvel" försämrad. Belgien
bj'i~t i sina telegJtannk.on1stel'.
.
..
tog ett djel~ft steg, då det nedsatte POl~tGt
J-ag har föru t,ski'c'kat dessa anmäl"knin gal" till 50 centimes, o~h SeBwetzföljdQ, litaa
föl' att s'edermera tilläta mig att med några attafvakta I'~s:tlltatet häraf, gans}ul, snart
få ol"d bem·öta ett .pås,tående af en föregående exemplet. Och följden bIet, att dessa ländm',
aktad talare, '" nemligt;n att en nedsättning, i I hvilka fö:rut haft ett m,å,ttUgt iiitv0TSKGtt §,
P,Ql'tot saonll;olfktskulle, .att döma .efte~ ~äl' siua. tele~yafbndgeter,. hastigt kQmm~ p§, .ett
·eg1l}Jl ~rfarenhet, kunna föranleda tIll en ok- g-anska 'betydande Runns, oaktadt bada länning i i'nk~m5ter. I d:et afse'endet har den darna .äro särdeles gynna~ till sitt llge
period af åD., som blifvit fl",amkål1en, yerkli..· genom·d'61!3S stor'a transitokorrespGndens, hvarl
PB. viS'at ett ovanligt lysaIlae.l"esult~t. Lik· d,e visligen bibehållit det htigl'e POf:tot. Ge!"
visS't vill' jag fäst-a uppmäl'ksamh,eten derpå, nom Belgien passera en mällA'd engelsk
att fe>nta året, eftel~ det denna sista ned'sätt.. telegram, hvaraf Belgien icke hal' OD t
ning i portot egtle rum, fiek telegrafve.rket sv:är, än att haJ,la de telegrafiska le Rin
e
·viAkAnnas en mili&knit)g i in.kom$tel~; meIl å"j ol'dn·ng.
andra sid,an mäste 6' kännas att dessa under
Rvad Dan -al~k vidkomm I,
de följande åren tego i f61"vbande hög sålo jag nämnde, d tta
l

11l11l~1·ba1an8.

40ek icke så- stm" i jem~ prop:ottb>RSvis mindt"e, h\7Biremot ae,dsÖlttBin·

Sinn portGs"ldlnaden geD i pOI"t&t förd~ mycket k'0.fta telegram'11&4 glfva anledning f:Örmoda. Men häraf Inerna nPllgä:t ända ,till 63 p,roc~
,
In'llan Jag lemnar dett~ ämne, kan jag
kunBa vi för vår del icke draga nägra :slut·sa~J alden,stlln<d ·denna balans utån tVllvel icke· underlåta a,tt yttra ett J1ar ord med an..
skulle v:arrit mycket.stöl're, om }eke. Danmark ledning af ett uttalande af en föregående
i
satts mot S'Vfu~ige VOI"e gyunadt af' en ,ara d talare, i hvilket 'låg mycket mening 6'00
&:04 transitotrafik.'
, sanning. Han yttl~ade nemiigen". att de,t
Rvad: BlI sJelfya tel~gi·ampol·tot a~gål\ fOl'drats lcke så, litet mod hos telegrafsiyrelvågAr jag påstå, ,att detsamma för närvarande sen att f~1amlägga ett förslag~ hvcars go~a
i viret ~and ingalunda. ~: för högt ,b~r~k.nadt, I r?~I.lltat å.Or bs:~dt .·h~lt och häU?t. pli S1.\H>öfor s~avlGt so'm man begal" att telegl'afvel~ket sltloner Qch .forhvllket man Icke knllB~t
skall knBBa sjelf hestrida 'sin fö;rvåltnin,gs- lägga till grund några säkra' heräkn.ingar.
kostnad. .Jamiör man vålt porto' med andl'a Så ~r verkligen" förhållandet. Te16g1~afsty
lälLtel~s,. så är det visserligen sant,' att., 8å- l'elsen har byggt d,etta fö,rslags '-ft :amgåug på
om den ära'd.e föredraganden ganska full.. de~ fö~h()ppning, att allmänheten skulle in.na
ständigt lltl'edt, m:ånga länder hafva en lägre den nya taxan för sig fÖl'delaktig OOQ af så·
afgift 'per tel~gralll. Men om man jemför dan anledning ~()ttaga förslaget 'm'ed e11 viss
fdl hållaBOst emellan telegrammens antal och tillfre<}sställelse. .Ehdas;t under såda_B förul·
t61egrraitll:ter-nas utsträ.ckning äfvensom tråd.. sä1 tning har styrelsen vågatbelräkaat , att
ledllingal"1i6:S antal J sl skall man finn~i att de~ föreslagna förändringen siall. kunnlQ In!8dmei llftdaJ1)!tag af Norge och Ryssland, finnes föra ö'kad kOl~responden$ ,geno:me'tt lit1iga,"e
iJ.tet laDd som kan' uppvisa ett sål'ipga ali- utbyte 'af mera kortpdttade telegtam·ä;n f~t\11t.
tal tele~ram pe1' kilometertr~d, som Sverige" Skulle icke detta blifva f91~hållandet, så är
hval~af tydligen framgår, att telegrammen det att befara, att det· nyäsys'temet i bÖI"Jall
hos GSS måste blifva dyra. Tager man här,- icke kom-mer att 'visa något godt nnansiellt
till i B8;trak,tande 'åtskilliga andra omständig- 'resultat~ helst som' erfa:renheten visat att~
h:~"t h:vilka i vårt land fördyra telegraf.. såväl i Ty'skland som ~ i 8chweitz, Ol'dtal"i1isTel'kels llndf3rhåll sasom'til1 exempel ett strängt system,~ts införande i början våll,at minskning
klimat" höga. lefnadsk:ostnader, långa li6S()1' i telegram,mens an~al, ehuruväl inkoBlsteirlta
fik tj~l18'teminnenJ så. är det ju ·tydligt att· till fÖljd af förs'igtigt uppgjorda beräkningar
verket icke :man d;rifvas föt" samma:b~lli.ga trots telegramant&leta minskning samtidigt
P,l'lS hitl· $om i &Jidra ländet.
ökats. . Jag vill hoppas" ',att· de ber.äkntngaa' J
Fij;r att nu öfvergå 'till frågan om ordta- som' ligga till grund for teleg:vaf8'tll~6'l\s'enfs
1~i1f oell det sätt, på hvilket man .vid berä;k;. föl' Kengl. MaJ:t framlagda f6r~lag~ likale,des
mng af ta.xan skall gå till väga, 'så har skola ':val'a uppgjorda', med den försigtig'h:et,
ielel-l~afstyrelsen vid uppgörandet af det för.. 'att, r händels~ förslaget vinner n:ådigt bifall.,
$l~J som 8,annolikt är för de flesta af her· resultatet icke, skall bUfva förlustbringande
Farll'6 bekant, i sjelfva 'verket följt samma äfven OD;l. den tillväxt i trafiken, påhvilke.n
s:-yst8m S6m andra länder. 'Det har icke man' hoppats;, icka skulle gen,äst frå.n börj:a11
k 'DJlat uad vlkf~s att med detta system afgif- komm'a att intl'äda. Säkert är 6.mellel'tid att
ten lär låUJgre. telegram något fördyras. Här vi .måste' vara beredde på att gan-ska snart
bafva redan åberopats siffror, som äro fullt kanske' redan under första året af·delI nya
riktira oohso;rn å,dagalägga, att 20_ procent .taxans tillämpning finna ordantalet ne<lg;å,
-r dea minstafi>rhöjlliilg'å '20-ordigt tele- (rån det nuvarande medeltalet af omkring
&Tam som i nägo:t .land, der det nya sys.te- .23 ord per telegl~am till endast -'14 01 «" geh
met aBtagits, kom.tnit i fråga. 1 Belgien att,' då ~orrespondensen sedel'mel"a ~k.as:J meKA Schweitz belöper. 'sig denna ~fÖl'höji1ing delordantalet kommer att häl', likaso:m i 'tysk·
till 50 oe:h 60 proc. För ett svenskt 20- land" ytterligare nedg'å.
6rdtgt telell~m sk-ulle afgiften ökas m'ed 36
Hvad vid·ar.ebeträ,ffar deR" nya. taxaUi in·
proc. Det är sanat att detta belopp ställer flytande .. på arbetet inom telegrafvel'ket, så·
sig jemftirelsevis hägt: men också visar sig kan. väl icke bestrid~sJ att j ti ick@de:Iisarmma
fiirböjnillgen S.'tÖl"st vid detta ordantal. ,Går såväl med afseende ' å ol"dberäklJiugeil gom
maB till ett 21.. or4igt telegram) blir' fö.rhål· kontrollen öfver uppbörden kommel' att m~ddet genast annorlt\lllda; och i samma mån.. föra ett betydligt ,ökadt besvär. Men. deR
ra or4antalet 6kas. visal' iigförhöj~ng.eu ,sak,en får manulluerkasta .sig likaval ~1~
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Slrskil«t ,kOllUll« <ltdher&k...
nmgen att i början våna vissa &vcl;right)'tei~
fo.- tel_gtrattjtellstemitnnell vit tekgrammerMS t~xertllg:. Hittills hafrv8 t&i6grafkQtl~e"
spmlenmrA6. haft att rora sig iJr6Dl .,elen
ltreda r.men af 20 or4 Dl61l om e;rdt-al1:.(fen.
JJlfiRSsk1\llallmäD.lieten för; visso söka att

eriu,a, att tlet l1r omö-jJigt. att chac'a ri,l;ttf;a

sblt8atjer' af ivD:1r:äiJad3' häadelstm, Ila. att
fi&ta afsDend~ .ra. i&ras aiDkilia vigt o:e8
b~t,dei&e.j oek
ed~B al frigaftr Olm v-erk..
tlm~aTne . af· . R,gnial eller' sildtnitl, af e~i
POt·t0, "efterfrågil. bVtll"tfr&Jl geh h~alttIl iDt
t
förtft blirvit, htii;åt~lel" sänkt. Utan Dl}tt'ttilf'"'
h~tEäDga sina tel~grafisk4 m6tldel3tlu$'R titlta;itd<8häl~af' kall man ej fl, någon ledu'blff
mi.3mijjli~a ouh tlervid an'väBd~ bok~ fÖl-$:itt emi(l)1Il6, onl, deras 01"s.~aker OCR vel~k-·
smf-s'amm:ansättBin.&l~, hvitkas återgifv&llåen .Dingar. ,OCD Jag ij;r, lika 'm'el Bell il1tai~
p&, det t&Iegrafiska teekens;pl·åket kommer att tala1"8u ,öfvertlrad O.l. 'att~d6Test vi sku.l1e

a.1;

!iroX:S&M ett ökatit besvär.' Man mä ieke ;såsom . i Belgioo ',och~ohw~iz 8H~tt, sinka
tlire:ställra $ig, att t&l~graftjejn:st(tmannen är vårt p01'to f<ir 'i:llgt-o··Qr't1:1gt. te:le'itam i;JlIdatill
Qll mSSkill;,Bom: arbetar medsamma lätth~t,
0,bBP~JLdea,f t6legl·am\m:ens tBneh~lt
Ett

50' cBBtimer, ell.er 3f{) öre" vi sklllle k.:e.lll3
till 'sam'ma l·e'S11I.:tat ell;ir till en fi:rslir:åetii1f
tele;crr&m" h"8JI·s meninlrär tydlig o6h "klar, mlnskningi tnkomstel-. MeD af s31ulmikk littare att. öfvel;'lly'tta p1' ·det;·te.legran&ka hete.n a~raf att. en al o1"imUg lte.ättu.lug:
.GkeB.,r'k:et~ . 'än an<h~a, 'SåS0In tnl exempel skulle m:ed:fGl'a . föT1Qst.k3B leka fö'ija att
~ft d~1 aiär,stt11egram, hvilka~,in'neb:ålla v~ru- hvatJe nells;ättning.måste gÖl'a det. Jac k,a;B
mlpkBD;, DrigB@tel"ingar, och l1nd.el'stllnagm deffö:re icke aRDat än fOi·tf;araBd':e ans. cl:el
o:be~tltila. 'menin~al" ooh, SOIll ofta el'thrara 'val~am61"a. akäl att .ftlel'· av&nsk oo! i alldll'lfl\)"ti artn~tstid" alldenstllnti den tjeBisoolllarnt min:het äfven utlind'sk erfal~e1rh~t gik,a öRat
am D1tJtit&g!er t6ilegl~aJlnnet ofta tror sig åafva inkomst:g6B6;Dl, trafkens uD'tletlättaiUde m~~lst
mrilsn'Jfattat fl~ssil1ln:ehin ·och. detsamma:neds'atta afgifte1.' iaojm l'imlt~a go~lttserä-n
Mja:litiige'D m~ste .repeteras!. Allt detta' ko,m-att m;ed traikens bettln~aIUI~ @~1l t 'rite m,:;t""
merJ S9m sagdt;, att, inverkap§,tjenstgöliin- satts till'· Vllun,en etfal·eJlaetböj6 p6t~;OO'•
• 8K; meui\fveB«etta .få Vi underkasta oss kan vidareingo,alund:a ,merl;gifva+j att(i;e af
lil:1J.väl här ,som i iltlandet~ Och jag·'vågal· mig' e.nämlllla, sju åren VGl'O ö,f"er ltll(vlld
med tillfQrsi~t antaga ·att,«et 'svenska' tele- tagets& 'öfverm~ttan gyns~mm:a. .År 18t6,,9,
lT;a,fv~lrk.t· ,skall i iet afse,en,det kUllua utan ,då 'inkomstel"IlR öka<les' m;e4 11..;6J)t'oc., var
.'isk i_a sig samma fötpiigtelser,." 4&<1688 "icke, nägQt utmitrkt är. Und:el~ de, f@ij(aItÅ
pers0ul, i alseeondeå bil'å.nrn:gsgradechderaf 'ål'eniill år 1873gj,of<l6 'sbr v-issel"lige'o' 4t8
Rvatm4edng(1ighet fö~·-4e:llnagt'aD.lag~ tJeBst, g(j)da tiderB& ,gäIlan.ic; meD <le I,nel-stå.en'de
.:råD st1 funt lika ·högt s~m rIIåg0t annat l&lld•. :klluna· teke 8'~:aS halva ~alit· afs& s(äFQfel~s
,
r1llosam. hesKe:1feJlihet,9Jtt man i~ke kall ho,..
PrNidMteD. W IDO: Då, 4.. ,iate ära4epas att; få llPtlefva :lBt~e llknr31l«e.. J af tr~r
talar. Ull "ederliggniBg af miB Asiet. att fOl'tfaraD.de l att, dl eD DeddttUJf .af ,61 tQ;'t
mall mara," borde slaka än höja portet. friD 1 kr. 50 öre tDl 1 kr. visat si« fUr..
~opai exempel fria Belpetl oel1 8enets ielaktJg, ,lilan lek. 1Itall a.lfval-lil fal~a, flr
«ler ;jorda 8ClsittDiDgar i pdrtOt med.firt miDUDiDg i l&lkomstema kan lite)- kQ'a iet·
Rt:vdaDie firlnt af iDkom8ter. al vm Jag samma till 1 kr. 56 ire.
1

.

,
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"'alla ,ae:ra,f Q·ra·gna $lu:tsats~l', pisti:tt,att bergR r Öfverh01staUmäsmren :Rudolf 'l'rwn4r- verksr~galet ick-e jhaft ,ann,an 'grun:d äu väld
och fÖl,tryck. De bästa Ul?plysningaVll& i
ijam~
ämnet·, hSl' Jag 'funnit hos de' allmänn.a hiat0Härefter hill herr Presiden\te'n W mrn' föl- rie$kriJvarBe, som icke 'varit Ilal'tisxa bvvj' nde fa.rätag"
kan i ena ell~r andI'a fallet.
. Den äldsta histoli$ka ullPgift man. har
bergv8rksr~galet och
so:Di kunnat' tolKas 's'&som angifvande en räTmngsrätte,D.
skildt bAstämd . eganderätt till grufVQf" f'Öre
kommer hos Dieaoru·s Sicul:usJhviik.en, ,dl
Min'a Herral I
h:än talar om sin resa i Egy'pten, be~ättar
Di o.arhetni'ng .af den svenska grufve- att när han kom till Thebe" s§;g han tter
stadgan ifrågakommit,. och det varit en am- konung Osimatulyas· graf, p.å hvilken ;kOllJm.,etspltgt tär mir att sysselsätta mig derm~e>d, .gen var. af'bild:ad offrand'8 &t gud'arne gnid
, hal- Jag studeEat betgsia:gstiftningens hi-" .oC'~, silfvel af Egyptens grllfvor. Af cla
torta, o(')ll d.å Jag funnit densamma hafv'a båda sista orclenhar iDan velat åra,a .<len.
sitt Ul',h'6f' i eD DiI)",cket aflägsen tid s'a'mt i sluts.ats" att'. i Egypten fans ett bergve~k'S·
utveökltng vara sammanbunden, 'med stö;l'te regala. Men Dindorus . 8iculus omtalar 0~k,
verld8hina1814'~r Qch tillika beroende af olika, att all egeJldom i Egypten var fövdetad j
karalttersdttag k.os särskilda folk, -bar jag tre delar, afhviIka, en tillhörde' monuugellJ
!aludt den val-a af stort intres'se och tänkt, en presterna och.. en ar anslagen till häreDS
att ilet m~öjli'gen stlllle roa herrarna' att höra underhåll; om det nu fun:nits ett i·f)gate "ärDlg0t d.:er:em. Om tiden medgifver 'det, skulle skildt för bergv81 kell, sä hade han dkerllj'a&" o0ksl rel~Ba v-ilja .~e·ddela .kvad en. del gen' i sammanhang ,härme'd ··gmtalat dett'a.
ttJBek'Onom\6!fJ som sys·selsatt sig med frä· Han berättar deremot,. att mellan EgypteJl,
gu, del-om i hnfvu.dsak tänkt. D,en hal- un~ Ethiopien och Arabien, hvarme,d di äfven
d:er 4B sista hlI,nara irall gifV'it anlednhi,g till .men.ades den ~frikanska, kusten '·afRtJda
a litterär·a strider, SO~ Olta vaTit gan- harvet, fans ett land med l ik· .tiUg&ng pl
ska skar,&, i det att det funnits' mycket guld 'och silfver, 'hvaraf .de egyptiska k0JlU, ifrfla 30hingare af ber,gvel k1Jregalet och dess garne .drogo stora inko-m'ster genom att i
k'oJlseqvensef, hvnka icke, varit ,Il'qjda m,ed grl1fvorn.a 'använda stra:ff.. fångal
Såledies
sldana skät dt}l~fijr,t som dre ,·~ntsett sig kunna tY'ckes "den enkla· förklaringen af att :konung'
lte ta ttt mrtid.ensåskådnings'sätt, utan ve'lat O,simandyas offrade ,gqld och silfv&t- fl 1n
pist&, att de rätta s-kälen f~il1l detsammask1111e .Egypteus 'grutvoI- vara ·<len, .att haD. o~raae ,
1!gga djupt i menskligJl:etens· inl~e och att det guld och si1fver frän grnfVori' en eräfrad
vor gl~llD4a'dt i ett verkligt bebof, sotn ft0S "provins, hv-ilka i följd af e.röfringan 81,80.
alla f&tk och .i alla länGel' m'er elier mindre stat-sd6mäner tillhötde kIton au, hvadan <let
sk Ue gj.Ql1: siggälländ~,. ·itvar&Inni, åter andra, anfå.rd:a nttryeke,t ingalunda kan v,aTa något
hvnka förBeltat åala dott_ f41rh~1l:a.nrde Qch bevis för., att, ett regale funnits., ·d, v•. $i
Till ,edamet 3f FtJrentngen ·inv,al<les·:
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att ktmtlBgame f EgYPten haft nlgon i 1.,
eddoclus, ÅFea4iu oob oJt()rf," .aa:ade
. grundad e.gander:iit.t tfll grufvorna i landet~ a.emot förb.d för ellskilie att bryta m3JrI det gamla Attika fnnn~~ silfvergrufv&r mor, em.edan de vUle,' att d8 'Irer! kUllni.'6
vid Lreul·ioIl anh snutf&gdgrufvlJf v.fd Thori· arb$tarne skulle &lllbeta llteslutalI(le pI, d6
åas" Dessa grllfvor,somegdes af Itlttu, keJ8erl~a st4nhrotteD.. Menaet ät' att mlrka,
ntaT'rellderades §,t· en~skilde,och inkGmsten att alla dessa . l'el och förordninga.r lr&
deraf utdelacies till en b~11~an bland folket, atäida till vi-ssa bestämda prefcekter dels i
men pi Them;isfocles fdrsla,g bIef den seder Afrika fleh dels i Orlentefl., hVllT,fll'e de lärda
mera använd till a'D$kaffande af en :flotta, k6mmeDtatGrernt\'af dessa l~gat"t ll.b·rt ianaB
p~ grund af. dessa omständlghetel' bar man <Jet· bIef fl~&ga om nägot l'eg~le i <le·m inpistått, att ett bergvel-ksregale funRits i clet begreps eller ej, anmärkte, att tie ·ennat
I'Amla Å ttika; m~n grnfvorna. mAste äfv~D gilde ,rovins&r., hvilka ti11hiir-de Ge lllamn. 6&t' halva 'varit tUltålliga staiisdomÖiner, dl gifna p'r6~kterflai stltbll1al'8'ska:p. Om tDlan
aldri~ nlgon .lag Qm. att de skulle tillhöra aå fr~gaI- sig huru keå;saru ktlB:fle för diem
staten 'finnes 'amtala.d. Man vet 'del'eJn'ot, att u~ifv;a sådana påbud, 'så, fi:r m,an förkla,ring
athen,arJlr6 hade guld.grufvQr i Thrakien oeli 6eröfver hos f1aiws i ,hans Insti:tuti:enes, iel
pi, ThasDS, ·o~h att Thuaydi4es i Tovaki\en han läget, att i· proviBsel'lilaäJf j;G),rd.~;8 'iet
hade en gTl1fva ift,som arf, hvilket v:äl havi-. romel'ska fGlk«s eller C.sal"s dnminilt4M ooh
sar, att intet reg,ft;le fans. vi an«1t"a bafyaertdast besittniB,g (p08S8Slsi~}.
HeJa rom.arne tillhötda gl'u:fvQrna. under Det var tidens lära, 0en till rö\j<l 481·«f
J

repltblikens tid ~ lIttUR allt tvifvel jordeg3TBe. kURda k-ejs31'en ta.ga sig frlB~er -I p}~f)vi~
VtWro fr1gar hV,a11öl'e man i~ke vid btskrif- S&Tna, $.:D.m han icke kUllde i rtaliren d:el'
niBg af ett landtbruk lika väl kan talta om im» qviritartska ~ge'nd:omgrätten var ~ll$lid'8.
hura dithör&lld. Jilfvel~grllfvor b,öl'a drifvas, Lå'Ugt förut ianer man likväl s.aker: S:~m
mD om Jnlt ätt!D.d:et af kltllkm-akar&verkstäder.. bi;lltyda ,3. (lenA'a et'öff~ingsrä;tt, och: s:Qm utMinerallel"na betraktades såsom eD del
Vi:S3 buru RomarDe fm'foro metl eröfl'ad:e lij;njerde-ns afkastning" och inom lagsttftBiBg-ell der. D:å Paulus ./Emilius al' 168' fijl"e Cbr~
finnel- man, att samma tydni:lltr tillämpflts.. el~~öfrat l~[a:oedDDtm, . så skral' kan, ~Thlig"t
Sl t. 8X_ kUDtla 'm·an vid· för·säljning' ·af e.n· Livins, till s;en:aten., att h:an ·tillAitit hllffidjnegendom gGl'a fÖl'behl:l1 fOl' &tt mårm(n~hr0tt".garlteatt ega bly-, kOPJlar· och jerng'l''1fvor,
men detta ble! d.erlgenomej s·ärsk.ild egen'" men rÖl'bjufti.t dem att. dl'ifv.a, guld· onh srlfd~m, ntftn f.örbebållet betl'aktades S·å,soDl ettvergrufvor, ty om man tilläte,' dem att btafva
el'vitnt och nek endast gälla kända nia,rmor· slflane, ,s§,kund,e ae plifva så rika, 'att «(Jt
brott, icke ..'{lem som kunde' på samm'a lageT völ'e .att befara, att desknUegörä l1P1Ji·OT,
up,täekBis, emevdan, säso:m lagen säg(u·,det och o,m statfUl åter fÖl' egen l"ö,kJliBg lQm·
dl knnue hända, att jOl'deg.endome_nblefve Dada llylika grufvoT åt fäl p·aktare 8,1 slttl~le
utan grund (fuJldus). Und el' kej~al1ti,den upp- ,folket blifva $3, förtl-yckt; att de;t fijr len
d0do emel}'ertid förhi,l1and e.n, som till en ~~l skull kunde g'öl a Uppl (J:r. Detta fitbud uppv(}ro synnerli.gen lika dem, som b.ergverks- häfdes. dock SDal t\ och i 4:e Air.hlUl·draaet.
r&g'slet s:ede]'tn~ra införtl, och enär, då detta efter Chr. lades slmtt pl gr,uftlriftell i 1111refal~ ll:p~Jstoa, ,den fQmel ska·.. lagen· an~!It"8 rien~ dit Macedonien <1& hlirde, Ilkast'1D, i tf.
vara (len, som låg till g1111nd de.l'fö,i', så Ponti:8ka oeh A&iatigka distrikteD. Mffd "ett
harva dess~r6rbållan<len blifvit tydd:a s·1som Grd., Bomål'Be anslgo sig knnna f6rfara ganstarka bevis fijr attbergverksl egalet nudel ska olika och med en vida större maktfullkejlS·arettden Uppk0ttllait. Det .fötkitl slg ko.mliR'het i pl'ovinserna, K6m loka i ,allmänDemIigen si:, att då kej'sar Oonstantin hygg<le het voro underkastade d~D ro;merska civilCGRstantinopel, lltgaf ban ett bref;1 att hvar rätten. ill i Italie. Då man ~ll ser sld.all3i
00h eD egde rätt att bryta marmor. på om:stindi gbeter, 80m att uDder Tls:sa' fwlfålS3:mDl8i Sä~t g-af·Juli-anus Ap'()stat3, dl, haD lan,den elter i vissa provinser 'en ID'&ll ;fick
byggde Antio:ehja., enahaBda tlllstlud, 'pl upptaga vissa orts stellbrett mot ti();nd~ till
det att lusten till prakt m'åtte kunna till- kejsaren och att äfven tioade skulle tID jGrd·
fre.åsställas». Det unnes lfven bref af Gra- el;&f8 af grtlfv()11)& el-läggas m. m. dylikt.
tlanu~" Valentinianns 0011 Tlleodoeill. att vid l så. kunde det tyckas som om· _ett etaJe lätt
brytnmg a-f marmor A aunaus. mMk, det skulle l ak Ile h f kunnat utbild mg, men Mef
åligga brytaren att gifva kejsaren en tionde- iek tö b l
et, u D de inkila
eJ&.
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k:ejs-aTIl6 feke fuo() anted" my-e&et $&aare 'in alla de 8nd,ra. Me,n tI:et

nJng a.tt just i .tem utöfva nigi>D särskili var ieke nog med att Jorrtien förlän:tå:s m,ed

ak.tfoUk~ligket, ooh sti«'ande- fOl1rmän,~a blbebållande" 'af dessa' ftsreträdesl"åttigb~tel~,
8ch itld'llstri ~JGl·de tillämpning~1l af civil- tliball äfvensJelf\la regaiel"na blefvo h0~tfdr ..
~arnee allt JJlera allmän. Datta kåll m~,n lånade. , Ko,Dungen k'ande icke 'täcka till '
se dera,f, att dl Jll&tinianns lr 530 u;p,'hitde -:örv81 ållt, utan. snart utbUclanesi,g ett l1i:tl..
kilnaden m,etlan den qviritariska eeb aen "ständ, som ~~entlhren hades'ttt. ui-~Pl'\1llg
bonitarieka eganåerätten, 3nf1Jrdes slsom skälinrycket lildre för~it1anden. Kfln'n.~:~-a'rnie;'
ttcletma skilDai, s&s();m (fet bet~rt e:ndtast tillsat~e ~:e,mlige.n' grefvat·(comes) ,eUerher~',
förvinade de rättstiil-ae, hvaraf deR sluts,ata tig'af (dncl) fäl',.. ätt i ,de ~lstrjifkt del' åt ,ieme
m te dragas att de eganderättsföl h'AUande'D, sJelfva'medhunno, att skip;a lag,. i hl~nde}s'e
hvilka berskade i det egentliga f&merska af be'hof g·a,mla försvarskraftel' o. s. V., meB
riket liven redan allmänt V01 0 i p-rovi'nrserna ehuru d'essa bö~:a herrar i sJelfva verk.e;t
lande. Men skatt af bel"gvel'ken inföl"d'es ,Bnd·ast voro eml),etsm'ån, SO~ i. 'dl;striktet re
allmänt redall ios R0:marne.
presenteradekonnngen., och till.hvilka, WI'-D
Att det roka 'fallS n&g1Jt liknande ett berg- :'f6rdenskull förläuat l'e~al~I'ua.ftir· detsamma,.
erk egale, eller' en rätt fÖl' kqnung-en att lYQklules det l1em dook snart att göTa aiDa
ingripa i eganderittenJ hos de gamla germa- ,befattnlngar tn:ed· tillhöratitdi8 län .äYftl]·~a och.
Dis a folk~n, är gåkel·tt och ·en dyHk rätti-g- derefun~ att gÖl'a sig m:er 'och. mei~ af ko:ltunhet kulle varit sl frä,m~ma;D'd'8föi~del~assedel"', ren eller kejsiarenQb~l~-oeDde tilliJ ,d.e.'S$ tttt ie
att man feke kunnat anfö'ra et.t end'a faktum, 'sbltligen, b vad ,Tyskland angi,'J\ hte:fV'osjtelf~
häntyd'and,8 pi dess' tinvaro. Men (få, d~e bör- -sfän,diga furstar.
Vid h vilken , tid -börJad,€) nll bergverkB: de ern:fra andra falks länd'er' ltprpstod'O t'ö,rbåJlanden, 86m g&rVfO anledning till reodalväsen- l egalet att l"äk-nas· med bland de and'ra l"B~a·
deti uppkO;m's't. Det föi b:öl1 sig nemIigen- 81,,· lel'na?' Den författarA, som gifver d6n bästa
att 'de med tiden b'ölj,ooe göra häl'i1g. det ena skildring ,af hurn 'härmed f:ö;rböll sig" lu~tel'
efter dat andra, i främnlatl'de länder, med 'Hu~lmq,nn.
'Han bal" .skr:ifvit en 'bok om
hvi1ka de till en början hvarken åsyftade m'eaelti,dens finanser. ocn en annan om regae'1I, VUUDO något asn:at än tillfällen till "1el"'uas 'uppkomst; der· han med citat 111~ eD.
p 'ndringar, men. smlni:n~Dmt då ·m;()tstå·ndBt. ,mällgd p,epmhref visaJ" att di mall f~l"e kejlSar
bl~f svagare} satte .4:e siA' ned i det fräa- Henrik lV:s· ti'd .alltid t-aladeom det eller
manel landet.· De B:ade d,å hvarken emtets- ·det go<lset, mied· <Jet b-enntligagl'llfv3" 's&
män för llPl'bitn 'ell&r kontroll ·eII81' n~ot säges «.et efter .denna tid att tindret och lIet
stem ftir 8kattl~~ningJ inkamsters anska;f· klosti'et e11e1" den' oeh den 'personen fel'lärlta'å
fanie elLer u&got dylikt. utan dtet, f{i'r dem ':d-en eller. den grufv'a:n" hvilket bevls;ar att
BatuTli~a v'ar att dela landet bland de här- gl"llfvo:t"ua vid den tld-en 'mera allmänt b,etra.k~
förare; s(}m deltagIt i striden, med bibeh&l-' tades så~()m en 11"ån jorden särskild egenlande af sldaR0 höghets- och egen(lom~s-'rättit· d0m; fÖl"ut bade man, ansett, att ,de vef0 ett
heter for kODungen t S8m ban ·ansåg si,g be- åppendlx till egelldo'men, m'en' ull blef'vo å'e
öfva. LaDdet gafs allt~å i förU;ining, d. v. s. derifrån skilda. Derrdre vill Hill.aun, (laSOlD bestttnin:g" oell dera,f u.ppkam länsvä,. terabergvel"kstegalets iniörande fpln d\en tit!"
seMet~ som v·ar (lat, väsentligaste af feodal-, dåm,an finner att' ty'ske keJ8al~~e fÖ rläuRde
ystemet. En tysk f6rfattal'e säger, att Ger- "grnfvor s,lh·'skildt .fran Jo' ~den. Nu h:a(v~
a ema kinde intet a1Jnat stats:huBkällntngs- seDäre hl'Sto~ieskl"ifvare', särskildt WaifJ.1 visa~
system iD <terase~6t åbo väsende,· och 'de ·ännuäldl"e, bI ef af enah·anda innl8Jh:ålll~ B~mli .. ·
b Idada derffreett lhovlseD;de i stort~ D?etta gen från kejsar' Henrik 11:s tid" men ~d:e;tta
var or.k~n till fÖl"länbirg'al~nra. Konungal"-n-e vedel'lägget Icke HtHlmann vi<lalte äu att
bibe illo eme.llertid vissa förmånel\·' vi:ssa 's:ådant ännu tidIgare., än., han vetal't, föreko$·
r tti«beter l, fÖl"Iäniugartla, och det v·ar -d;ess'a mit~ ·,HU:llman anför, at~ han efter myukret
m iDg~ namn. af regaler. Ett sldant val" ,studillm af denna fråg-a 'kommit till den
jagtritten äfv:-eDBom andra fÖl"eträdesrättig- öfvel'tygelsen, att detta' ,nya l:aegale tillkom..
heteT ifver skogarne, sådana vor~ rätten _mit i fölJd af d~ h.ög·a hoftjenstelnin:netis
ölver alla floder, ratt~ll att llppbära tull vid åt}"å efter nya fÖl~län:ingar, Qch ban cIterar
,r och farbaJ-a, ll'Oder, att upptaga torg- filr att bevisa de'nna sin sats ett förltälnin!r~
katt m. m. Blaad dessa, var .8x!)c}( i-c,ke i :brer ,af år l064,hvari "det står, ,attk()Bua..
-an bel~gv~u·ksr.alet.; det är otvifvelaktiit gen gaf saltv6l"ken .vid Sul~a §:t ntägQn., h.ar·
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efte, elit tm~g.,e )1ft !mUllS "x,. marehio : attef6l wll, Il Ii
I&Dl man t
k&f1
v'61 oomeJ~ aut alla aliqua., .:ajor v-el minop, betYiia1 att de ej med ana möjlira m@<1&l
p&fSOn ~ hatte e:o'Ctn)!~m salis aut infrmgere, silJkte säitta i ver:ket.
.~B nif nig1iJD
allt ull.., mo4o 'Jlr~h'tber-el pr'alsum'at) (att in~. f~'riät1;litnt~hraf af kejs'Q;I'&ll, s:l visade hall
16D kart!i'", inmtk'lteive .eller g:r6fv~ etler detta till sitt f-3rsl 'leil kej;saren' 'Val" skyl.anuAD. person, högre eller l~gre, m:1, dig att sk-y'ad:a .honom!! J ar trop a.l'iö1 att
derat1 . sig att 8'kacia el1e:r pI, nAgat sätt .be:r,g~el"k$regalet np,kolll 'pi det sitt att j_t
hindra detta soaltverk). När' m~an granskar ållodtal-egarensQm D:atnrligo.en aDs.1e smattea
alla della .fAmla fa;rläningar ·finnel" mån sls&m en honom orättmätigt aft)l.-drad trihttt•
•metlel..ti4, m1trkvärfirt aor, att. de ofta, ·cun ell1})J ,80m mö.'jligen ·kunde vara villig att
ej alltid ärog;i;fna pI: allodialgods. Ma·n ~if'Va ·sk-att,me'n. anslg' länElsber~D1S 'PlDsprlk
sktIlle dO:6k tro, att b~rlverk8rega16t antag· ·ö.f-v~er.drifna, ..vin,de si.gtill- kejsaren om skYlra
)igen til1k&mmit pi 8amm~a 'sätt S.o:lB andra .o:ch erltlSll detta pK det sätt 8Gm .-d de.
r.,at.r &l1a1' att al ke.jsal"9:Q. _gaf en 'föt~lä~ tiden:s _kigt61' .och sadel- val' mfa:t fdttenltct
Bing af något sttsrre ell~r min<1I'8 .lo.~S1 ban d.v. s. genem fitlänl,ng ~'f Bet fÖl~.1Jf§'l. gom
förbehöll sig vissa l\ättiglH~tel",' som i 'detta Etkull>e skyddas. Lagens nrak:t "'8;J pi. <ten
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fall skulle varit antiBgen sj;etfva gl'ui\ran - ti-den iagalunda s~ stor ,att n5goo kUt1~de föt:·
elle'r vi. iel 'af åess a;fka~tmllg, men m~d 'SV-8;ra Slg mn,t ingrepp p§, sin., 'eg-eoo'01n, l1lot,t
deJma llPJia.ttntng täter ju ej itireRa sig ~tt geBD;Ulatt viaä att d'en -otvlfvelakti·.t 'vaT
firlåDingeu af lrergve:rk gafs på allodialg6ås. h,ains.. på, såtlatl:t· sitt. bl;ef eg8Jnder1tttell all..
Ullhöl-iga fÖl~läningBtagaren sj'elf. Sl mltte ,(lelis ieke under med~l'ti(len reB,ekh&lllat}:.
det dD~k naiva varit, ty ,ständigt ffirek6mma Histo.rieskll ifvåre s,§,s0m .1Ialfam, JiJ«ik1wrJfl,
i tles&& ~ref orden. »in tellra alla», in here- ·m.· 11. berätta, att all0dialeg-arn6 hl~fV'{) il
ditata BUa),. »'in banis 8ui8» ·o~ a. v.., det är föl-tr-yekm, att ie fttlf:B,Q fjrd'elaktig:t att $j-elf-va
pi d~DS Jord,
llvilk&D iÖl'täningen gafs,gör& siDa g-Qds feodala nudel" nigon litnsherte.;
6Gb tJttryokli,en. pl arfv'6Jerd. N&l' ma iå de visserligen blefvo bBl'oen'åe, meB. cl~r·
vet .att, sisQ~ Jag U1SS :ilämEde" grefVar'Df,8, emot ftngQ~ sKri,daf 8a 'mäktigare maD mot
hlaad hvi;lka voro landtgrefv4lr~ rnaTkgrefv'3t· mindre m:äktiga"sQm vill.e Gen kUiD:ie förfor·
och h"8J'tjg:ar, voro hög·a vasaller, 80m fltt dela Gem. J~tg tror- d~erf'Ör att det vaT aa·
htda. distrikt i föt,tinin,g; ocb der utijff·aae äJilspråken pIL skatt i för-ening'me4 frlnv'8r
kr-.oDans regall' ättj m'en med hvilka k:on:\u~· ron af alla lagbe,stämmel:seJf ·om" när och ,i
gal'ne långt Ifr-ånal1tid VQl~O i fred, utan ~V'a'<l m&n s§,dan ·bol'de· af' gru:fvor U:tgö~a8<f
tvift (nt! gansk'a, oft.a· VQro .i strid, o.ch det SO,m gaf 'anl~_clning till hevgv'er-ksregal~ts upp'!
teka s:äUan just om deku.ngliga rälitigheterua, '.kom st. R vad m,an' emellertid hi&tOt'Fskt vet
regal!(u-1Nl., ,ä;fv~nsom .att maktfÖrdelningen ·un· är blQtt det, att redan llud;er 11~e och l ~::,e
4,11 me"d6~tid'en icke' var fast och b~nden. vid .Ärb.uuQr8ld~na blefvo förläningAr gifna pA,
vis&a bestä11llda distrikt, litan att det ofta grllrvar.
.
föpeKom att vissa rättigheter inom sam,m:a "Sj'elfva ·pl~oklamerandet. af bergVelllik&rega~g
mtri~t ~ut~fv'ad.s ·äll af kej:saren oc'h än
bar 'JlUln deremat alldeles ttdligt anegifvet.
itsttrikt'6ts furste, samt .a tt det l§,g i kajsa-' D~t 'Var p,~ en l"iRsd;ag vid ROBeaglia i' L0ft11ore.s 'intresse att bafva så mycke;t som ·m,öj- bardi~t år '1158" 0,Cll att kejS8J~D;e iek<e' ml"u:t
ljgt att gifva >bort 'för att få, så stol'a ·åter- -ansett sig hafva' nigo:ll Qbe;tiD:!8id pegalr.tt
~itmstel" sem möjligt, då. aerem,ot furstarnas till ·be.~gvel"ken kau. man <löma af i(n~e o;m,·· .
intresse var att bemäktiga. sig allt regale" ständigheter. Det är nemligen vid tqi<stel
Så fQllstiBdi~t 80m m"öjligt, s,ä- komIner j,ag 6ml',ätUgheter, sam m,all Fål- ap:):>lysning o~m
tilil den lsilten, att 'd~t val" anspråk på skatt B.vilK'a rätti;ghetel'n:a V:&loit, eea da, Iluilier mi~
som af de furstar, hvilka hade regalerna, att' mellan kejs111'OO o'ch 'P~fvetl herskat· ~n
eil161 i' all:DJämhet de 'S. k. landsnerl"arn&. så., my'eket l§,ng :stl'id, den s. k~ i:nvestiturstrirl~n.,
som ll~l'bigal" landtgrefv:ar och markgr&i'Val" Q:m, hvilka replersojDl tillk9m:ntQ Q,6' andliga
rj'ar<lea på <le g.rnfyol" so:m. uppno.gos inom furstal"f) e. Di år 1111 e,n f ted . i dlit3ifs~·
deras distrikt ~ll&r land som gaf &aleti'ning endet slöts, mellan k<t.jsa:r H&1trtk IV 0CU
till att f'Örläning s'åT·skildt p& gxufvGrna sök- päfv~B Pascb'alis, llpPl'ärknas l-e~aler'n~., m;8Jl
trea. Fl~h aen ti(i!',diå. gI'UfV01'na bö:rjia.<l:e att bland dem nämnes icike .b:ergVei'kS1"6g&1 et, Gett
betraktas så-som S'äifskitd e,g'8<n«onl-, m:åste äfven år 1134, -då kej:&al~en gal fullmakt tir
ftn"staUl6S IIp,mMksamb:etb~ifvit v-iekt pl el,kebisko,en i Ly'OD. attrepresen,oora ltOBOJlt1
fl mkolB'St, som ktlud~ <l~aga$, af s:A rika i glllefekapet A.rle~ i s1i€lra Fl'&Jluik., s:om
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tiIlltird:e tysk.-a riket., och elå l'Bga- rok~' kunde mei-a skilja sir derffrln än dl!

fUl'ekolno.el- iek~ an:dra. Sannolikt ···r~ att je alldeles icke
ja, ilInn, så sent sQJmär utgingo f1,;å* d~n maktfullko:mlighet, s~md'8
11 7 ftjrekomm,6r ett uPIHi:rag a1 mejs81reIl, romerska'. kej~rne. lltöfv,ade i afsBendifl pi,

ifv1fn

u~p:rakn~1i~s,

~81'ksngalet;

regalerna . uPP1~&knast· me·~ i te för mtg
tillgiflgU,ga uppgifterna d,ero' nämne.s berg..
verksregalet ick:e~ E;meller:tid var år 1158
k€\fsal' Fre'drik Barbarossa på, höJden af sin
makt; has hade Just d'å tuktat Milan6saTn.e
och gj~Tt flted dem;' han ,var ung-och, hoppades, att han. veIkligensk~lle kunna åst~d,.
kom.a ett kejsareVälde ölver hela· 'verlden
d~t var uemligen en 'tradition som ~le
ty -Fom,ePska keJsarne höllo mycket på, att

s~g·es:. »Jus regalesell ul"blu"as ,j'ure r~l'ii$
pertinentes» ---- men urhUl as var }uat, s:katt.
Det hal" emellerti.d blifvi.t af en i' bel~gsvä;·
sandet 'm'ycket läl'd man~ pl~of~ Achenba:eh i
BonD, seder·meraci vilminister i· Preassen.,
anmärkt att den' skatt. so~m fanus ho:s R'OT 1l9lde iå bH(vit· bestämda.
S'e,dan nu, marne, icke egentligen ålåg gl~llf«rift@lR Bt81fl
om s&;~dt, l\filan6 var tnktaat, dl'Qg Fra- försälj:ningettaf grufprGd:uk,ter"Qan attftka
drik Ba1~b&l"0s'sa dit och framlade der inför väl ~om man ansei" sig kunua ·g.runda bel'lde fira'&mlade deputerade från hela LOlnhar- virks:vogål.et pö, 'lJelftiiJal på grllfprodukteT.
diet till hes:val~ande bland annat den frå-gan: kunde mall sä~f', att Ro'm:arne had6 re,ale.
fWCB sird re:g;aZia.? F'Gl' att k\lnna 'bygga s-va-I pä hv-i-tpeppar, färfällar m. m.Detta belVril"et p:å; ~ättshistol~iska .gr'tind~~ , til1kall.ades. s'ar deck ej mye~:et, ty .derom ,'var nt~ t}J
fyra pt'oie'Ssorer från, det ny'bI1dade URl\ter.... fråga, utan eudast ·om .skatt p;å bAergvflrl&'n,
sitet&t t Enlogn.a (det hade samma år fått oulr den ans~g man sig knllna och bÖl~ gifv;Q
si a pt~irvil~giar), ne,mligen Bulgarus, Marti- keJsaren. Hvarföredet åter icke taltes om
nus, Hug/) och Jrtvobus, hviika ,efter Irnerius ·skatt p'å metall~l" ,ellel~ grufv'Ol", utan en4ast
upptagit iafötandet af den 1~omer8ka l~ättell begagnades ordet argentariti3,. eller 'silfvergrttf9cb ~:att l'äQsv~seD!det på en hett ·annan fot., VOl" . äl~ ännu svårare att -föl.'st.å ; m.öj11~en
in det fÖl"ut va·rit undel- medeltid.en. ' De komdetdel'af att hvad i latinska ~pl~åk!et
v'l,gad:e em~l~el~tid icke' en·samma besvara en förstås med' metalla var ganska ovis.st., 811tl8al vig~tigf1"·åga, utan sade, att- de icke kunde dan Ro:marne sjelrva .dermed menaa:e·· allt
g a d-et utan biträde af en större förs am- som. upptages medelst gl'äfnin'g, så yäl sand,
ling af l,~ttslärde. Med anledning deraf sten och lt}I~aJ som metaller enligt v,årt bemmaD.kal}~es omblld från de italienliska .grepp.
I~ den fcun-erska. för'mynQal~e~~ätt&m
tid~Ba oal '2:8 s:ådana Såmmantl~ädde, hVilkaförekom.me~ bland d.et, s·om det·är förmyn;d~ar-en
till mmansmed professorerna' uppgjorde ett förbjudet. att af ll.lyndUn-gens egeadfJm säJja
ag om hv'ad S:3m v·ar reg,~le, hvilket af äfvenargentifodinas vel qui!l aliud huie'. Bimll;te,
en aRto.gs. Beslutet har blifvet in- och det är alltså möjligt, att BlaD med fl.it
t i den Lomb81~d'iska. änsrät,ten' (liber uud'vikit ,of.(let metalla) och i stället nyttjat
do m), oJå del'i uppräknas bland'. annat olrdet 'a~gcntaJfire~ somdea romers:k;;\ la~&lll
tJf'gIfJlatritM oekreait,us salinarum. H vad de redan" begagnat SäS()IIl exelllpel vis bäst ;;tngifNDIVlake ritsläl~de hade för grund· att gå vande verkliga metallgrufvc)j~"
svkt att veta, då .de icke sJelfva
Emellertid nck ;kej s,al~eu ic.ke lä·nge behålla
rit den, men tills'VaT pl d~;t påstå-en- denna .rätt; i Italien. D,et .föirhöll sIg ne$·
e att del~as' yttrallde 'tydligt visar~ att ttn~ ligen .så.) att eburu på' riksd'agen vid Ron::el . den rom&raka tttlen 'Veir}{lrgen funnits ett .eaglia, o;mblld från d.e lombal"diska stäi<1el"B'8..,
rgver aregale, .ftDl'Sömde. llpptog,odet, kan och s'irskildt 'från J\fHano tya omibud v~rit
att ant hvad föt" ifr.igt flirekommer i. aärviarauae, dook sä väl .MilaBo s:omde örltppräkDiIlg' af regalerna står i sa.m- l"ig,a italienska städ6'rna .nekade att erkänna
ag med foodabystom-et oeh den lQm- 'l1vad som på liksdagen blifvit beslutadt,
Darjlli8~. låuritte1l1 och ~tt bel~gv~l~kairegalet emedan. de pästod@, att ·de bel"de haiva bRf..
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stenbr~ottens be atbetning, utan o:l."s3lken hvapföre. ile .bland regal~l'na u;pptogobergverksl~egAle:t var d'e')!l att. ,det Vtltl' fråga 0:m en
'sltatt, Bell. skatt ;på berg"\T.erk .bade re'dan
n;n<lel~ den rom~rs~ä tiden blifvit gifvQ~" hwar·
{(;tre _:de ansågo rätt och 'billigt att ä;f~elil
keJsaren -bOf'Ge åtnjuta sådan. I fl:el"elrnundtaden del~efte~" anaåg~ skatt oeh regale
'v·ara aetsanlma, och det finnes t. o. m,. en
förordning af' konungen i Ungern,. tler dBt

ltafv'a s'amma makt som de ga.mla

romerska kejJsiar-ne haft. ,Slätten vid Roneaglia
r redån fÖl~ttt beryktad för de många 'r.iks..
dagartSt}lm dt)l~- blifvit hållna; der hade redaR
ej fl e Otto II, och III li-~llit riksdag med
det italial1ska folket., och många vigtigas'3·

l

..... 4vit hött4a, 'och säl~ski1at saa,e 0mbll,deJl' tråa' den tiden kuDde upptagmld~t al bergw ~k
Milano att då deras stad 8ft nylig6ll, slutit iek'6 me'dgifvas af någoD ann&D. än ftlr~Jr:
frei m~ed kejsaren, had. de iek,e tänkt annat, )}el~D il}as mmfiras non poterit possidere &nt
äJlatt ,d.~t V-oi6 denn& fl~ed som var fÖl" ten&re alias nisi ho:c
ab. illis (prineipi&u)
MilaDio gällande, o.en icke besllltet vid Ron- ',. concedatnr», de är att absol11t aU l-ätt til
aag1ia, kvilkfilt ickl;) k~:n,de innehålla andl'a ett bel~gV'61"k m~åste hitrpora från. k()'Reession
~D. a~~&nn. a be.s1:...äm~etser.;~ . gäl1.:an.;'(le.•.för dem." Ia,.f. fursten., D.".;å.... j.~. .~n.u talat ,.o:.m.makt.ltWeCk.s~m l~k~ hacle s~l"sktl\da, vllk-Ol".
Hal~af up,p~' llnge'll., kan Jag tlUa,gga att denna fursta ".
sto'd sed,an; 8'tt krig', \1,nd;er .hvilket vissedigen nes maktansåg$ af dew. så' ·vigtig, att ännn
MUaDo 0~ef l grund ffirstöl'dt, ,men .kej:sl~l"en lr 16:48. l den wes.~tfaliska. ftieden' äl" i eD
ktUlde dQck ick8 i, vldaremåil .gör~ '~ill' makt pal~agr~f l1PP:l~epadt 'attbtM'g"vel'ksregalet tIU..
ptlanje, ooh då han några ~r~derefte'r kom hörde 'fut:starne leka kejsal'en.
till Italien} förlorade han slaget vid LegJ ag bar DU oimtalat huru berg'lerksi'legalet,
natta, h varefter f.te4 med, de lombardiska ,sl,som maktf.ullko:mlig~hett u;ppko,m 'och hUI'U
stä:Ä6rD;a slö,tsål' 11S3 i Canstanee, i hv·il·· tvis,ootn& om det sa·roma afslo,tos gettom ett
k:en f:re:d. g·a'mtliga regalel~n.a blef\7o släderna s'tadgande som bIef gällan.de såtem lag, men
tiUel'käada.
det kan. Val'A skäl att äfven un(}ers:ök·a hUl'll
I Tyskla'Bd ,"tel' gjorne keJsa:ren i flel'.e' eg.audel'ätten ,till grufvorna unde}' .medeltida. i
fall te~ta ber;gverksregale, gällande~ i synnal"· vilrättsligt hänseende utv6ckliades i lag, ocJl
h~ met de andliga 'fllrst~l'n;e..Re,dan samma cletta är i si,g sjelf af intr;8sse em,ed'an det visar
I'r, s~,C)m riksi:ag~'D vid ROIlGagija hoUs, skedde huru maktaaspI-A,ken tolkades, Gchhv'ad j!Ql'd>
d~t ~ot ,bj}skopen i TriJer,oell sedan mat el;aretts, rätt. ,'slutligen hl~f. !' Saeksen-sjJieget,
\)i1d~@paTne i Trient, Minjell, B'riA<en m. ft 's'Qm 'V&l! eD i bÖl'Jan af 13':'de ..å,rhundr'adet
~t sk1elide dock med slöI·re.. eller 'mmdl'e .gj~rd ,samlin.g af rättsgl'ulldel', hvars föl"m>0tstålld t o-en det lyc,kades, ej att få bel'g· trafilighet gjcu'd:e att den mycket länrge i
verksl'egaiet inrörttt i Böhmen .Qch 1V1eiiSsen, Ty"sklan<l ans&gs' och 'tillälR{JB:tles såso:m allie.r de rikaBtesilfvel~grufvorn:a funnos~ Deraf mäm. lagJ säges l al't. 85 § 1 ~ »Al senat
IIp,st-D'do llel'~ krig'~ ,D,et var ock" då Ul"- under del" arde beg;raven dep.el" den. am pJ.llcil
SPl·ullgUg.en s.a.mtli:ga regalel"blif'vlt med de gaj d.ie hort' 'w der koninglfkeBgewalt). o.eh
sj()I'a distl;J;ktBf'();rlil1ing,arne lemuade, tvistigt i § ,2': )811ve1' ne mat ok' ~emaB bl'eken up
0. i:eke, bergvel"kSt'@galet. ' e:11_\1}"11 ,först långt aines an.4ern mann.es guda, alle d~s will,6a
lell'alr~e nämut, ,ick'e 'b:O;t'de 'anses h;a;fva val'it des de ,stat is; gift .he's avel'" ol~lof, de V0.gewe
~laDa 0fri;~a inbegl'ipet, och, såia,des obe~tämdt Ja sin ~ar over», d. v. s., 1:0 »all :Sk~tti sa;m
Im. k~~,i$al'6n eller läna,fu.rstarne .skulle hafva är, ,öegrafven i. jorden dJl:fpare ~ än. ell plog
4re:t~ De'B:Qas;tri4· slu.tad~ &mel1ertid d~rige· ·gå~', till.höl'konutlgens välde»" OGh 2:0 »silfD'0Dr) ·a'tt kej'sal~ne Rudolf af HahBburg o'ch ver tår man' icke bi"yt~ pä,~nnan mans gods,
K'arl IV j stället för att eftel'$trärva ett utan dens s;amtycke som stallet tillh9!l~r, luell
·sldallt vei-idsvälde, S6,m Hollenstallfel"n.a velat gifvel' han, tillstånd del~'tin, så är länsskydllPlll'ätta, runBo att deras ~gen fördel låg det, del'öfvel' hans. ,Det bar v'arit myck.et'
i a.tt stärka sin ställnill,g i sitt eget :rike. lifiiga ,strj,der 'om hvad dessa p'aragrafer be'och dej: förväl!fv~ sig sa stat ~akt $om tyda. Förfä,ktaTBe af det l~e~a o'ch o!medelmÖJiligt. Den gyllene 'bullan '(lg56) bIet bara bel"gterksregalet påstå, att sena't bet3'deJ!
.1~fWre icke kejs:aren .aftvungen,' utan det mlneral 'af ' hvad slag $Om helst, och då de
v'ar han. ·sj:elf, S{ilm, sa8omk~on'ung af B:äh'men" ~ed, detta. påsttende 'icke kunna f-Öl~ell:a § 2
f~.n det Va1'.atöl~ slg förroånli~t att utfärda säga de del"{Jm ,bl()'tt ~ att den 'ä1' dunkel,. m,.
ieBsamma. I· cleRna bulla st~r' uttl'yekligen,' ~llbel~ömd. tysk rättsiärd Wei'Ske .g:ifvel' lt
att ber,gverksregalet tillhör' flll'!ta.l'lle och icke saken ·en annan och såsQIn mig synes funt
kejs'ar,en, och fiuin .har me'd skäl anmärkt ntt tiUfredstallalld'e förklaring. Ran s~B'er att
i en r&d'aD. allUlänsats, ligger' 'uåg,ot mycke~ med schal: kan.omö3ligen ~&nas 'I}:ågnt' anDat
me:l' än mdftta'J.raet af flll'st'al'lles makt .i än tke8au7 U$, 'det är nedgr.tifd s.katt; fans
stället för keJa:arene, ty hvad SOIJl förut varit' denna på j{)l"dytaa sa tillföll den upph:itt8i1'6D,
en tv-ifv'elaktig llig bi~f nu ett -fast och be-' mea läg den dj'upare an en plog gick, så
stiwIn,dtstadg,ånd,e. Det vår del'föl~e o~e:kså tillfiliden. kontrngen. lIed ~i1fvel' menacies
tek:e blott kejsaren sam blef af med rätten åtel' met&l1el~ och min.el~aler, och i afseellae
till fl'ergvel'ken utan 'äfven JQråegareu, oeh på dem är att lägga mätke till skilnad~l1
eD k<nnmenta10lr af' aOBlla la3' sägel" 'att oftet' i ol'u'alagen, då det säges att man irclie 1,1'
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2 ~ p Milan mans goas utan att m~lser, $om i ordcDlng~n mnellölloa. En af
6f{i7kt ti11hö:r d'ertill gifver tinstånd. ie vigtigaste bland dessa bestämmelsel' var
har af andl*a, paragrafer i ~a01ul~n· uat\U~ligen den _() grnfve.. arb,etarnes fÖl"6t~ä ..
visat att med den som sttillet till1Uir deSf'ätt sins6mettain till u,pptag~nde och be~llll~
aas deR $Q;m baäe dominlum dire'ctum, betlu:;ule af de mineralfYD,aigheter- $Om. kunde
. v..s. vidanodialgods jOl degal"en och vid af. -dem anträffas.' Denna i6reträdeSl"ätt till·
feoå&lgoos läin.sgifvaren. Med den man, .hvil- el"k~p.des uppfinn~ren då ha~ om sitt fynd
ken godfit var menades åter den som hade' gjorde vederböl"lig anmälan hos bergmåstal"ea.
bes:ittB:ing deratMeningenvar -:sålede~s den På . detta sätt uppkom inmutnings-rätten, hvilatt man. kunde ieke taga upp g-rufvorpå Keli urspruuglig,en alldeles ick& -var i någo;[l
gods. sam af annan man innehadys, m~d' stlid med jOl'degarens rätt, emedan de~ som gaf
mind.t~e äD att den' vel"klig~ jordegar'en' eller, 'bel'gsordningen kl~aft~ af lag ~ dess faststä.l·
ånSAel'reil dertill gal sitt tillstånd, och gaf lelse af den, som hade domilli~~ di\'8cturndet, så. val' det honom skyddet tillhörde, ju icke var möjligt utan dennes .d. v# s. den
d. v... 6tlt var han som had~ l'ätt att tipp- verklige jOl"degarens samtycke till -,g~"ufv8rs
bär s ·attocb del eUl{)t skyldighet att föl"· upptagande. Men då under medeltiden gillena
var~ grufv,ans egaremot intrång ell6\' för- eller Skl'åföreningarna hade en gAnska betytrye. Detta öt'verenstämmer med det berg- danda makt och skråballden V01"Q mycket
,er l'eg'a1a~ s'om fltrstarne gjorde gällande, stal' ka, .så kun·de icke heller läJisherl arne få
g t hvllket man fick taga upp mineralet" grufvor i. siXla lan llpptagna oc'h bearbetadep annan mans g--ods, o:m den verklig'.e läus· med mindre, än att de_ stadfästad.e btU gsOTd1
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ren dertill raf tillstånd.
Farstarne gåfvo mycket ofta bOlt 'föt~länin~ar af kela distl"ikt mea alladertill hÖl ande
regala I"ittighetel' till andra, och den som
fått 80:minitnn directuID, d. v. s. fått förlämngen, hvil:ken godset således tillhörde, han
kun.4e gifva tirlstån<i, att upptaga g:rufvor,
men iensom. blott innehade besittningeJl
d:eraf knmde det, icke. Det blef alltså
skilnall mellan allmänna godsförlaningar och
stötTe cm-tl\iktsf(lt"läningar, en skilllad som

ningar med hvilka bergsmännen vor'o nöjda.
Dessa ordningar, 'blefvo del"igenom myek:e;t
likfol"mfga och, deras bestämmelser - illgiBgO
mer och 'mer i rättsbegreppen. En sed blraRcl
andra, på hvilken, bergsm'ännenså mycket
hällo' att den, ända till den sist' llt~il'daje
lagen mycket allmänt åtel"finnes i.·h(t}aTyskland, val- den att. on gl'ufva skulle valra indelad i 128 delar, af llvilka fem skulle vara
fria, d.. v. s. utan tÖl~biudetse att 1emDa, till..
skott till grnfdl;iftens bekostaude. Af' d~"8sa
loou i dag återfinne$, och som gifvit anled~ tiUföllo två, kyrka och skola, en fatttgväSJlJllBing till att efter den sista Iu'eussiska betg- det ocn två jorcJiquehafvat6n"somderigenom
v&rksordningen-s eller grufstadgans utfärdande, blef i~tressetad i grufdriften ocn·,fe:rsonal
det hal" bli/vit' nöd'vändigt föl' staten att in- me,d ·det, Intrång" som det, ju ej. kunde un4.lö&a en del s~daua stora distrikts förläningar vikas att den ofta skulle gÖl~a bonom.
U&r ,r,ivilegier, emedan. det befalius attgrllf·
De ~yska bergsmännen blefvo mycket k'ändar
tMlru i6'ke. inom de'm kunde tillämpas, utan för sin yrkesskic~lighet och' de- af dem an..
tt verkligen tredje -mans l"ätt förnärmadesA tagna bergordningarne för ~ln godhet oel1
,:1.<1. blef sålunda lagen.. Seden har 'äter fulls tän dig>het. Det är historiskt, bevj;s~adt
egen ganska ititressanta historia, som gaf icke blott att frän särskilda delar Jaf TyskpOllat till inmutnin:gsrätten. Det va;r nem- la:nd -bergsmän utvandrade till andra, lttan
liren &l att redan under den l"Q,merska tiden,äfven till ,Nol'get Sverige" England, FraJ1känull niar under d.enbarbarfska tid, rike m. fl. länder, att hvarbelst in.an ville
.arp§, följde" slöte sig d~ som hade inleda grufdrift, ~å begärde man QOO fiek
yrke tillsammans till skrån och g-n· tyska bergsmän} och des:sa bragte sinabl~llk
Bergsmans.gillena kallades i Tyskland och skl'åol'dniugar metlsig. ,Hv'ad angår
M{ttn. ooh, de 'äldsta hergsordningar j ordeg,anderätten under denua tid, så ·är ytter~
61-. de från Iglau och Trident, är.o ligare att märka att, enligt h-Vl\d. 'Eichh()fn:
egentligen faststäUelsel~ på skråol'dningar. säger, såsom ,bestämd sed gällde, att näT
I de
nimndes alltid att" fursten skulle grufv~r någorstädes upptogos, 81 gaf kejsa~
l itta en b&l*g,mä'Stare, som "Vid grnfran ren eller -fnrsten förlän.i)}gen~ icke .At- 4&11
er i distriktett rO)· hvilket ordningen blefve som upptagit gru(van., utan -åt den som hade
e, skulle skipa l"ättvisa ocb. afgöl~a fÖl"läning, p.å godset, och denne gat: se.derrl.ttstvistert eDligt de näl'ltt'are, bestäm-- malta förfäniDg till gl"ufvans upptagande,
1
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6&v81'igtenom frAn. h.ela medeltiden iekebe~ttas
om DAgOD strid m~nan jordeganGsätten och
bergVlerksregalet. Den rådande ordUing~n
var en följd af fÖl"håIlanden, ·som ·vora mycket
mikttgSl"e än Val"tl si~ Jo:rdt}gal"e- eller bel:gsJDannaintresset, och i hviika alla sjelfvifligt
'fog·aue sig" utan att man hos histol~ieskrif-

ska saker- Dlefv9-, ju svkal'e det lDlel jJ'

arbetarne att finna 8t~ till rätta utan UD.d6l?-"
vismDg, desto stöt're blef berg'mästarr1I6s ma,kt
oeh desto fliTe embetsmän hhfvo ans:tälda
vid.gl"l'lf·v.orna under olika Jtatnll,sl,aom
mal'ktscheidel", gesehwol'ner lJl. m. Det uP'Pstod en ·hel. har af embets;män, och i Tyskv:arn'6,som sysselsatt sig med dessa ämnen, la.nd toga förhållandena snart den l'iktnmlf&r ~pär af tvistergl"llndade del'på. att'\Tare gen, . att· d~et val" dessa emlletsmän SOQl Mit
sig JOl;degande.. eller besi,ttningsfätt '1}lifvit o~b hållet hlefvo berrar ÖfVEU" grafVOTn9iS
kränkt. Men i den omständi.~het att .sär- skötsel, ,så att -de enskilda, som skulle hatva
skilda foxläningal" lemnades på jordagods och afkastningen afgrnfvorna, förlorade bestäm'Jå g:fUifvor låg ett fl"Ö till vuppkum.sten ~f ntngsrätten öfvet" dem. .- Detta fö~rhAllaBje
mJoxet skiljaktiga f'Örhälla;n~en. Vid l~efor-· utveuklade sig allt.. m;er och ;mer, och gick
taati&Btiden inttiffade det a;ott bergvepkare.. slutiigen så långt att enligt de förGrdnij!l,gar
galet, som sedan den gyllene bullans tltf~r- som af ~redrik II i P1"eussen l}t~åfv(i):S p.ch
ialllde fUBitsp:å, papp.eret, oeks! bleferi' kanske ännu mel"agenom bes:tämmelserDla i v'Ol~klirhet. FeG'ti'alsystemet förföll' då· nästan den allmänna prells.sirS'kalanQS'r~ä:tt~n. af 1194
helt .och. hånet, sä att eganderätten' till jO}"- blefvo grllregarne alldeles stötta ·åt sijall.
flen ifvergi~k 'til.l den som hade besittn-iuren· De fhig.o inkomster när e,mbetsmännen. vill'e
Gel"al; men å andra siaan blefvo de dåva- gifva' sådane, 6eh måste betala til1sk0tt Jlläl~
raJlde kOlru:ngal'Be och flll'stal~ljle, b\lilka .i det· fordl ades; håde utde1n:in~al" och tillBk~ltt
kmft, af ~ytlene bullan in.ne'hade bergverks- bestä.Uules .af em~bets·männen. och. grufeg-.a;l~De
recalet, till följd. af .tidslör-hållalldena mycket V01'O tvuuguaatt finna sig del"i.
m.iåti§are än ko.nnrar och furstar' förut
Jag lemnar nu Tyskland; jag hal" kanst.
varit. D·et var den. .tid, .då 'C'arl V, FraIls v&rit allt fljl" vidlyltg derom oeh skall för..
I, Henrik VIII oen GUBtar- I lefde, och aöka att fatta mig kOI"tara om lltveclulug&Jl
if-ven de tyska furstarna i aHul'änhet förväl"f- i anara länder.
Ål" 1413 prokliamei'aQ~
vaåB eD m'akt~ 80m' de .förut icke balt. ,Alla franske konungen 0.&1"1· VI de» I'ag, att hvem
fi)rhrl:Ja}anden r~glel~ades .då p~ ett·s·ättsom som ville :tag'a' upp grnfvef skalle h:tlf~a l!itt
bl'öt med den gamla. me'deltiden; med ett ord, till dem. dock med mots:va:l~,atlde; sk. ldig:tret
611 ny tic ingick och med den togo de bäda för- . dels ·att el'lägg-a tionde till kran:an '6Gb dels
lä;rtmgarna af jorden och af bergvel"ken olika att tillfredsstäl~a den; som had.e rätt »ttl1 de
rtktningari "det att Jorden bLef 'verklig egen.. -sakerna».. -Emellertid. hade denl1'a ot'ldatraui0e,
tiD.l hlJ8 'b'esittnulgs'hafvaren, men- hergverten utfäl"d:ad af kanske' den svagas,te blaadat1&
Aitel- hl:efvo när~are knutna tilllandsregerin- Frankrikes regenter, sJelf ofta vSBsi-D;nig och
g.Ae. Pådeet sättet nppko,m bergv81"kste- Und€)l" näst·an 'hela sin regel"ing i Qly'Cki~,t
~aiet 1 praxis. Från den ti~n datera sig krig med EnglaIl4, kna;ppt nåi6Jl JfJ.i~1Jld.;
A~r,e hundra bergsGrdningaJ-, ty det gafs icke och den blef 1471 iöräilai~ad af Ludvig XI
allmäua lagar .för hela .riket, utan hvarje geno.m en ny ol'donanc6, som. stadgade., att
gl'ltfdisttikt filek sin la:g.,sQm understundoIll.. Jordegarenhåde l'ätt ·att u;p~t8:ga §l'ufva m~en
kllD'ae omf~tta -ett större eBel'" mindl"e fursten- derför ~ku~le erlägga tion~e och tirlik81.v31··a
döme. i <less helhet. Uti tiessa betgsoi'dnin.. plig-tig att ino·m en tid ·af fYl"&tie v60ker
laT DAller m'an flelie ordalag, hv-ilka tyda på gifva tillkänn.R, o,m han ville drifva gltU:fV&U"
att nn uppstoil en· strid, under hvilken embe:ts.. -.eller icke. Afstod· han frAn ,grufvaas arif~
mlnttan tiTIämpade 'bergverksregalet0cn in·· vande aknl1e k0nungen egta att föl'litna Eät~
Jmltni»gstäbt'6n 'på ett sfitt hvarmed jordinne- tigheten öfver gl"ufvan åt någoD &Unan. En
k&fval1le, ener; säsom de vId den tiden be··' bestämd företrädestättöfver grufvan ~lef
traktaae.s,_ jerd.egarne icke voro belåtna. Det således härigenom. tillförsäkraI j:Ol"degaTen. heat t.· ex. i <1:em att bergm.äs1iare.n egde Denne skull~ d.ock,. jemte anmälan att sj:elf
att inom hela aitt distl"ikt utiårda mntsedlal· vilja upptaga gl'lufvan, tinik,2, visa' .sig vara
Qek att det mindre (jordbrtlkar~ns intl'esse) ))l~iche et puiSsRnt~ I. v~ s'. ega erf6rdel"lic-a
mAge vika for d&t '8t61'1"e (grllfdriften) o. s. v,. medel 'förgrufvedrift~ns uppehäliande. Denna
Den makt,. 80m bel~g·m:ästarne - af ~antmalt sistnämnda 61"dana-n:ce har le~åt till .glmud
iunebaft,var hvad grufvorna angick ofant- för hela den senare atvecklin:geaaf den fl'anl:igt st:er,. och ju m13r& inv~'ek;lad:e alla teim'i-. -sia lagstU:tlling~n i detta ämBe~ I följd at
ll
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~.andet fÖl' jOl degar. attlGtva&t aa}nhäJlet ·största fördel d. v. s. rlf..
tid göra. anm:älan ,om sin afstgt :as 1ft ten, som· iemuade de 'stör,Bta gar·an"
up tago& ,rnfirtft, togo sig fraDske konuu- ii:ar fö;}' att aff:-erkningen skulle ske pi, ända.·
&Dart anledning att gifva Koncessioner m'alsenligt sätt. Mot Regaauld d'Epepcy upp.
t edra utan att efterfråga Jordegarens rätt" trädd~ i. Nationalförsamlingen Heurtau.7t, La•
. .edan cien'ne ans~g8 h-afva fÖI'larat den, dl mervil~J h:vilkeJl fÖl'fäktade jo:rdegarens rätit.
ban ululerlätit :att' fullgöl'a hvad geno·m fö:rer Han fäste uppmärksamheten derpi: att ie mel~a
llrlan«et &legat hORQm. Och med det $Jelfs~ värdefulla fossiU~l'na äro, iRbäddade i andra
"Id, som t1~märkte, huset Valois~ ;gaf detta lager' och' med. dem sammanblandaae, hvadau
nl~ning till bQl'tgifvande,af 'storapfiv'lle- s~~hället ej kunde tinegill~ sigegauderätt tRI
riar, hvarrgeneJn p'erSOller till~rkändes rätt dem utan bigrepp ~ ,den enskildes egellQam o,e1l
att öfveraUt inom riket anlägga bergverk. ett oupphörligt störande af hans lugn" Detta
Dessa P81~'lO;'fel' utgjordes .till stor 'del af kunde ej val'3 att befrämja allmänt väl. Man
··fvoll:tYl"are, hvilka utlofvade att dej defest bo'rde förutse alla de tvister 'och allt d'6t fö,r,de erlJötle s&clana privilegier, skulle. U,pp- tl'y~k, som af en. gemeusamegaudetätt miste
rifva b.el'gverkshandteringen till höjdeR af blifva en följd, a~h ej till de~ gifva aD1el·
~l mstl'ing. Henrik IV åvägabragte vi&,ser- ning. Men Heurtau1t Lamerville bIet i sin
ligen härutinnall en förändring, men sp§,l~en ordning motsagd af Mircibeau, 'hviiken \id
deraf ut,liltUttii}s snart; och i börJan af 1700- detta tillfälle höll sitt sista,. han var
talet; då tte stora. bolagen kommit på modet, redall sjuk och dGg tre dagat' del'eftal', öfV'ortits A,t· ett s§,dant bolag npptagåndet af Qch-, dQck 'ett' af sina mest bennd:ra4e täl.
nya ~l'ufv'0r inom. ;hela landet. Dess\t1tom l\firabeau var. intlm väll med en g~efve' etla
faBBS ti?@,eken s~ k. »·,Gl'and- Mait~~e des mines »t la' 1\Iarck, egare af stora jel'nverk i .Å1~deD
hvaTS embete blifvit inrättadt unde.r Henrik nerna, 'hvilke~ll denna gång· älven ansi,gs·
IV:s tid och h-vilken fortfarapde egde behÖ-hafva inspirel',at hOllom och ·som ·bÖll pä k'-Ollri.het att oberoende af bolaget gifva kon- cessionsrätten, dock m~d ganskå stora- förm&eessaD:61' .ä .grufv·Q}', belägna ,på visst afständ ner (ör jordegaren. Denna princip var det·
frånäe af bolaget bearbetade'. Detta embete som Miraheau förf"aktade.
Han sade att
b&klia~es för diet mesta af nägon hög hof- grufvornas tillvaro och bedrifvande var det,
funktionär och innehades länge. af hertigen som lagen skulle asyfta. Samhället hade
af BouroGJl. Det hände ofta, att s-ärskilde.deruti det störB~a intr~sse och borde göra
'eTs:anel~ fingo. kOnC8$sianer på ~n och samma detta sitt intresse gällande. .Der Diiner;ali·
;rafvl1. Med ett ord: här gjpl de. s'ig gäl- erna låga. i Je.rdytan eller $§, nal'a den ait
lalltlts allt det s,jelfsvåld och fav-oritsystem" ej synnerliga kostnader för upptagan.det ersom. utmäl'kte regeringssättet i Frankrike fOl drades, der kunde man öfverle,mna. grufveuneel' 18,:-ae århundradet, så att, när Natio- 4r;ften åt jord~~arens goda vilja' men ej
'aJlirsa.mlingen samm,anträdde 1791., ,det, var längre. En jordegarens absoluta eg.anderitt
nödvlndi,gt att häri å.stadkomma en förändring. skulle ~öra all e:rufdrift 'o.möjlig del'fdre att
För sådant ändamål tillsattes ·en komite,hvars malmern~ eJ fijtekommo i enlighet me'd jn.ra·
'rdtdrall«e blef Regnault d'Epercy; och d.enna ytans fördelning f, e~olottelll. En gl'ufvedrift,
ko it~ afgaf 'en, barättelse, deri bergverks- der hvarje jordegare skulle hafva sitt schakt
alet härle'(lde, från älsta tider. Regnault blefve absurd och dessutom fordrades fö'r en
~1f4wrC1l all:säg, a,tt man 'ickellJ.ed trygghet ech samma grufva flere öppningar.
Att
kn,ade öfv:erle-mna bergvel'ksväsendet vare sig ä~tadkomma föreningar af jordegare blefve
j degaren. eItel~ Up'p'D.flUaren, utan att ,sta- om,öjligt och skulle dessutom ej vara tillfyl~
ten ~elf borfie fö:rbehålla sig rätt att .gifva lestgörande enär eD .grufva kunde k:o:sta tt0
oneeasioner, s&samdet hade tillgått under gånger sä mycket som den deröfver befintliga
de' fraka kOBUDl'arnes tid. Han påstod att m~rken. Emot uppfinnarens rätt talade &~el'
vii det borgerligta s,ambällets början egen- svårigheten att bestämma den, ty att ge hoendast genom delning eller arbete "kunde nem en hel malmådra derföre att boan funn.it
,
kunde endast jordytan, hv-ars ett malmstycke vore orimligt och att 'blott
mg och bjol-aar t-emnade näring, blifvit ge honom h-vadhan kunae vidrör'a skulle
mll rör egeaiomsfördelningen och de obe- fÖl anled'a största "Villervaila m.ellan särs~knda
nta fo silterna ej. del"uti halva ingått. Dessa grullotter på samma malmådra. Efter förde derf6re lltanDat skQm s&mhäHets egl3ndoDl,nyade debatte.l' beslöts 1791 en lag, som doat
atverkBiBg b01'de ske på dQt s!ttt~ ·~om var ganska of1111stlindig och bristfällig, Ilv~4
J
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kOll· tn1ly:ta.d~ J5, cleD Dyaagitift~ iqteJJ, lom
oolsitlU icke skulle gilla läBgxeäa 50 Brl~ VISB81-lfgen gal jordegarne stora f~l"ltl'n,el
o-en att derigenom e~anderätten till' g,rufv'O;t lIlen. dock gjol-de k~»cessronerna ,helt 6~h
gjDries osaker. Det fanns för ö'frigt älven 't~. Jlänet 0herQende af Jord~randerätte:D" D01skffiiga andl~a be$tftmmelsert hvilk~ hade till, stadtgatles l1ttl~y'Ckljgentatt den mYDQi~het,
följd, att lagen i.eke bIef omtyckt. En ny' At hv'ilken det uppdrogs att utfärda kOlle~8·
lag bief del1!före el-fo}"dallig och dels utarbe.. ' sionel-, egd'8 öivel'lle,m'D& slda:ne· åt hvem d&n
,taBde uPllGrogs &t ·C~nseil d'Etat; i hvar& ville, d.v. S. §,tden, som ansägs erbjllcla
11!beteJl Napoleon I ofta d,eltog:,oeeh s'om efter störs~a garantien flSr bergVie,rketsraticenella
!n,lnga öfv~rläggBinga.r framlade ett förslag dl'ifv?~'D,de,' Val~e si·g att ban fal- upp:i:n~D!al'e
till lag hvilket af Corps Legislatif .anwgs. eller' jOl'd:egare eller iD tetdera. J ord~g3r-en
Deu nya lagen utgafs 1810 och i alla visent- fick ersättning för den mistade J6'rden me,d
liga clela~ gäller d.enännu i dag. N.aJ)oleen dessdrlbbla väl-de och ernestl de.I'j;eutte ft
var en stor vän till j~l'degare-n8 rätt-, hvil· årlig afgift af grufv·ans inneh,afvare, lvilken
ken ball ansåg böra i för'sta h:&tld tillgodo- dessutom erlade två särskild-a skatter till
ses"; o:.eb InaD påträffar sådana yttl'andenaf staten, :nemligen en rast ak'atti f6l'hållalt.de
h900Dl, 80m :att J,ordegaren b(jl~ hafvar·ätt' icke till utmålets starlek oeh en. prQ])Q"tti,oJDSskatt
an~ena8t att. ))U~et'» lItan 'ä,fven .att ))abllser:b. i förhållande till grufvebl'ytDiDlgen. U,;ptinMen del-ie,mte had-e han en starkt 'utpl'egiad naren aku le, derest han ej blef 'konce,sslGuål-J
&si§t om .den makt, ·~()m i detta arsffende erhlllla @n viss belöning., som af .samm'3 IDynb&rdre tillkomma staten, samt f öl'klarade, att 'digbet ~bestämdes.. Den franska lagen b1ef
jOl",e~aJr,ells rätt. y'tte~rst' vor.e bel'oe-nde på, införd i de eröfrade läade-rna sAsom Rheu"
k&n~.ession af staten. Det var häf,a:nsåg provinserna, Holland och Belgien.
I det
haD, fråga·om tt)7'a egendoDlsf.örhållanden, som sistnämnila ,1auclet undergiek· den 18-3'7 .en
måtte re.gieras ;oeh derröreb.ord:e st-aten gifv'a. ~ ganska väsentlig modiftkatia;D, j. ,aret att j:Ql·Ujl}r'fl!e~arim: koncession. Dock v-al'oode han fQl! egal~en tillerk.ändes företrädes,rätt vid' kOll""
att alltfijl~ lllycket lemna saken i tj"eJrstemän- cessionel~s utdelande cch jel'n.uIildatlt{)gs från
B6ns:hä;B~:er-, ))ty))" sade han, »'Om· dat blefve lagens tiIläm·pning.
fir många' mge1!liö,rel~, fore både frihet Qch
Emellertid - fÖl~Q,tt återgå tillTY8kl~n:-i
erenrdom illa.)).
- blef den franska lagstiftningen. äfv~a del''Dell nya, lagen blif dock långt ifrån sMan~' städes gällande inom 'den del, som eröfrats
SDm Napole0U kan anse· 'hafva ön'skat den- under ,franska väldet, eller Rhenprovinserna,
sarmma~- ~medan _komit~ns leaam0ter, .af hvilka samt fortfor likso,m cod<e civile att j-em väl
tl~re ·vor-o utm-ärkte jurister" höllo strängt p& eftel' 1815 del'städes tillämpas. Men f!nart
dat gamla koncessiottssystemet. Sannolikt -önskade man i Prettssen 'att få, el)., end~ lag·
voro de del~vid. inspl;relt;ade af. en fransrn'an, för hela )'ike't; och lik.alEldes fann man vid
8G:m p:§, den tit1eB var en "bland de i 'bergs- stegl'a4 innu.stri det förm'yn.ders~'ap, som, eDI-'
kanitel'ingensakklurnigaste, och som är myc.. lfgt den. äldre 'tyska lagstiftningen tillkom
ket kän,tl för sina lltmä}'kta tekniska ocb byråkratien" synnerligen _förhatligt. Dertitl
ek(i);ne.mts'ka skriftel- i bitbö;i"ande ämnen, kODl, att skatten, som utgick und'e\r en mån;gd
ni.lt,an ·lleron de Vil~efo8sei bvilk&n' af olika former och' benäIDniugar var olld:li(g't
k.js'~n'ell gjorts tin chef för alla ~el'gvel'k i hö_g~ Allt ifrån 1826' altbetade man på att
de eT6,fl~a;a:e länderna meUauRben och Welch- få den plteU8siska bergslagstiitningen oln,bil1. Ranko'm sålunda att vistas myc~e,t i dad; och .när alla fÖl'SÖk pä dess omarbetäluie
'!yskl&ud oeh insöp dervid (l!:e dåva.rande i sin helhet misslyckades, tog man efter 16,50'
t1skaideel-:na.~ Han' uttalade s·åso:tn sin §'slgt" Bin tillflykt till' d€}~ s.. k. novellagatiftning,ea
att det i:eke girige an att öfverlemn-a sköt'8eln d.. v.s. utarbetande af. särskild~a fÖJl'fattniBaIf bergverken åt de, enskilde utan att dessa gar l'öl-ande b'eskat tning, ~ärskild-a rijr'allde
lD}§,sie i. yis's 'm:tl,n stå undel- llI>psigt..af' bergs~ örvaltning, sätskilda om delegitl'es ·rätt e,ch
tjenstemäll, hvilka ~teslt1tande egde de tör sarskit:da .o:m grufkassnr o. s.. v. Sedanman
ber,g.shandterillgens bedrifvande e'l"Iorderliga på .d'6tta .sätt lyckats åstadkom'm,a fdräDld'rin·
k1lBskaper~
Och då hans stora arbete,.,»De gar l alLa väsentliga delat' af den gault&
la riohes'se miaeral'e), utkom 1810, '~ller tyska bergsl'ätte.n, utkom slutligenl8:65aen
s<amtidigt tn,e:d den nya lagens utfärda;n-d~, preus<siska lag, hvilken fÖJ;' nirvt&mD.d:e är
mågteman deraf' antaga att hall stått i liftig gälbt'nde; och. den är; efter de tyske Jf.ittsfdrbi1ildelse nH~d komtterade och utöfvat stort ,lärdes uppfattning, en samman.s;ättllmi af ~ell

som mest anmil·kte., m6t 4eD, ar att

ska eell tlen {;auka lagsbif.imgtell. ,tagMl~t rj:0rie Åu~k p'l 'bergv...lt't~$r~19t,

IUIl.tJWl«'rsltiJ,tteJl Ir bibehAlli&D Gen, till f&lj,Q' men, 'Itom i h,Viael dBt 'angiek d!e äita m~tat,.
f d8t kOJl6'6Ssl0BSB1s1iem, s~m egdJerUtn i ~'erne, f~r, kVillra d'et a:.~f§,g'S 'st§; i SlllJll1Jan4
eDPI'~,iIl8e:rna_, upp.llä:fdt.
Men l ,andra med det erkända tri'tJitregalet. kllUd~, oe i;e~e
äT d~n stärl'8' frihet i 'fJÖrvaltni1ilan göra' det gällande "1' ,andl a provln:sef',ände:J.tl,
f aiDa' v6rk, $,0m den fnallska lagen, tillät ,'h1Tilka 1 följd af fÖI'läbing lUifvitafdtem
eD 1d1da, medgifven äf\'::en l denpl'&Ussfska. sjelfva b'eroe:n;de., En ~adan " f6rtänlngvar
Derjemte bafva skattema , bliftTit'- b~tydUA"t' hertigdöm~t OorhwaIl,' "hvilk'et af 'ko)~tl'nl
ee1'&«I;8. 1 <1.enna 'senare lagstiftnfng fÖI-·," E,dvard III g,afs, it h~ns' s~n: :den.. 8.' k,
avon. alla inskränkande bestämmelser till Svarta ,prinsen, o~h -.hyar8st" man vetllkltl'~lJn
mr n lär, jordeganderätten. . Inmut~in;ga~ ännu '.i-dag'påträffar förh§;lla,n1j'en; 'sonret'Ji:n-ra
1i

gjordes, qvilkQl~llg.·: JGl'dega:ren förio~ om' b,ergv-epksreiale' 'och jnmutJltD:~~l'ä;tt~ Dtt
radtiB& ti'ilntter' enligt den gamla tysta, ,i~nförskrefvos en mängd, fiyska bepgsm~n fil.
d
sin rittt till ;afgifter af gl'ufvån efter' :Rhenländel'D,a, hvilka' pi seder ocll ~»t"ldl: i
den {"a.ka l~gstiftningen, samt erhöll 'blott 'Oornwall 'utöfvade stOl't inflytaud'e. 'lle j71l&1 WSel för "~in jord. Den'pI·@ussiska, förde de,'städes en sta,gs intnlltnin~sl·äil1t (b(ooDIB~
lageB bil;)ehil1 något, ,s,om i Tyskland'åusl·gs:'ding), 'som dock' endastfiok ti~litmpas, I)'i
ara el. s-äl'dele:s' utmärkt och god in,stittttioD,» w'Q.Btl'el» ' d. v. 's. ()in~'~IJ:aQ' lllark eller
dmlig8D ant Bilan, föi~ .&tt få' inmltJ1ingstatt 'hv,a~ vi kalla tttJllark'~, I fö1J~af de l1~dQB"
e ffrst'hafva, gj'ortskärp:n:ings'ataefe. tags~ör~§;l1atlgeIl' 's,a'~~ lYålig~Bofll ,'1I:p~pk()mm(();,
Till8tlBd åerttl1 skall sökas af -jo\rdegaren inrättad~s sä;rskil~a ~stannatv- COUl~»,. 'efter
eUert (j);m i~llBe v'ägrar, af vederböi~ande myn- tenn-a6lDs1i61~~t 'flC'h' '»$tannary,' pa1'H!a:m~11l1is) .•
dighell DCh: inmatning kan i~lte a~nat än eller tenn-p'al'lam'e~tt ,som lagstift'adJ~ i '«Ilettl!
1IIlUl1ta.-svisel~hA,llas .af ,den, sO,m icke' f~l·ut bergs~,andtel·blgen hörande ämn~n:.
IR~ut..
genom V61'kstij,ld lofg:ifven skäl'pning kan visa ningsl'ätt$n förblef dock i England en anö~mali
fynd&rt.
' ,'
OQh e~·gelsmännen, som sällån upph:äfva lag;ar
I ~aollsen tleh' Bayernm. :fl. tyskåländer ,men i'stället föj~ändra' dem, slatt dre btilva
hafva I'ya lagar, eftel' mönster af den preus· praktiska,i,nföt'de åi1'7 52, viii ,d'et sista neniDi 'J, bUint antagna.
,parlament' som lrållits, i iagstiftniJJgen «'et
I Ö.$t81~1'ike h:ar bergslagstiftni'ngeR samma stadgande, att tnm titning f01 tratantle ,86m;
hi_tri. S$~m ,i Tyskl.arid, och man, är der förut, skuUef§, 'ske, 'dock enda:s.t. ltH~d Jor-dy' 861s.tt med ,dess omarbetande i samma eg~rens 'sämtycke. 'FölJden hättaf 'bief de.;
nd,a, 80m i 'fÖl~enämnda tyska länder gjort att JOl'd.egaien, " del~est nigon' mot 'hans '\ti11&
ir gäl1:antlte.
.'
,vil~e Jiä hans mark göra l'nmutnlng, _kttnde
I afll~~D:aepfi, ö'friga länders I:lgstiftnin.. antingen sjelf uppta,ga_grllfvan.'e~lerQ(}k "öf..
rar aåall' j;ag fatta mig .mycket kort och verlemna dEtss, beal·betande-at nägQ:n aBuatt,
först vällda mig" till, Englands. " Man finner i följd -hvaraf 'naturligen aU fråga oin in'!n't1ttf vel·1dihi~tol~ien hurusom alltifrån feodal· ning måste förfalla. I 'Englandblef ,si~l1tlld6
v B~ llippkomst .och l~ng tid eftel~§,t en af de ors'aker jag' nämnt, b,ergvel'{ks:r~g&1J.
,A.lrtt llH~}lan konungarna och de stora icke. i allmänhet genomfördt~ Det erkält(i:es
erna, Deonastridslutade' i Ty~klan4 &åsomgäUande {!Ör guld och silf~&r -IDen (jet'
tt vasallerD.'asegl'ade, _men~jelfve blefvo silfver fanns l &lyglans,samt . utväxte ti119If
oell gl'un~tUade egna' ,riken. I Frank· fÖl·köpsräitt för Jtl·on'an, 'som tiUämpa«&e:s vla
radek()JJllngarne 'sina vasaller. I ett ~(lchannat tillfällemen.sm1ningom llP~"
hl.ivo atier i strider' 0111 fl~i- och hörde 'och sltitljgen öfverg-ick ttUskatt, hvilrUtJa1lete vasallerllasegl'ande;' inen här ken sHderiD,era jemväl af8~Iul~ades. :Det ;g'mD målto de m-ed .f<olket.
Och renom talas, att' d'rottning ElIsaheth a;fparla_elltet
erldshånu61ael'nas utveckling intl~äffade, 'begärde en' la,g,som skulle ,säit:a 'ben~Jre i
verkl1-ep,let, på hvilket äfven de en- stånd ,att utöfva' den ,s~'som bergve!rk.sf~g'3)l;e
koouugal11e llnd;81· medeltiden gjerde a~sedda förköpsrätten till ,guld och'silfverk~ icke ku'ndt slsG'w i Tyskland till- malD), samt att parlamentet äfvenel k1in'd:e
f ra rne eller säS'O:tn, i Ffankl~ike af denna ~. hennes, rätt, .men ',satt~ det, jmiJ8 A
ungarne biDe_ållas) lft1\n m:edfå undantag malmen, vid ,hvi~ket hennes 'förköpstättsKlIll:e
anfill med egan4el'tttten till Jorden~ "Man inträda, sä högt att ,det aldrig kunde kom~nul
åandlingar frl11 d'&l1 ti\cien, som utvi.s~, i fråga, att.bega;~lIa ,de~nsamma.Undiet Wilclengels'ke k&JUIDgtlrIl6 a:f ul1setPlan-hellll III och Mari:a, ·ll'tkoOl'~l1ttri~en eu lart.
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PI'Bäftle aDt b If erks ••le tttGm fk verkan lu af I fl egn.a. Sk~tteD. lire nimM
g.gl« Qch silfVier, del' dessa m.8t1:119~ fiiSre.. li~8n llppg:l till omkr:tnfj' 40 pmMat.. I
k()m~f6 utan SamfllaJl.bla'B:dnBlig m*d andra; Ry·s:slan.d finnes intlllltDi.g.g1'itteD qva;r r~l'
- och del"p§' kar' 'm"an mk:e Dlg~de'8' e~em· staten~ d{)$:itner, .bvtlka, sA_s0m bekau;t, äro
pel i England. Det enge'lska SY8~met ltvi- af högst ·l:ret,dlig- utstr.ä1eknlng och u"tagl\.
1&1' sAJenes. -plprinnlpen om. ren tl.Itau:derätt 6D väsentlig del af di·t$to.ra 1'iket.
till grnfvan för den SO,m eger Jorden, del'
Jag' kan tillägga, att i Turkiet fl.nes CI~t
.rnfvan il· belägen.
mj'St". utbildade bergverk·sregale, ty dar har
ISpAmen gi'~rde sj~ ~t my{}ket stl·ängt stateD uteslutande rätt a:tt. sjelf uppta~a etlter
bergverks:regale gäiltaJld~, gå att kron.&B sjeJf efter godtycke meddela koncessieuer •. p·llt·
dl'ef hergv'6rken., h'vilk.t färlllUån,(le i afseen,de vor~ Grekls'nd hal' eft~.rhärm:~t den fran$ka
på Aera af' de värd~funa.ste g;rllf~orna lortf'3f lag~tiftnilitgen. I ~dri;llta S,tate·*~n. hat' matt'
ällBU i dag. I öfrigt ttair det ritt'8t sin l-r· antagit. flet eng,elska ay;stemet"s'l, att det
stiftnkrg myekei, efter den fl·anska dook med" ioke kommer i frlg& aRRat, än att o;lo&n"
rsmska iBveeldade hestämmeleer.iatseende skilde Uia.r egand:eFätt till minel'alileI'D'8. Dl tin
pA k'cmoossionsf:ättenB m:add&lanie i. syfte att .jQrd. Men der finnas, batydli'll& stat8<l0m:~ne:l·
ti}.ierkäillna uppfiaiDaren iÖl-e:trätiesrätt. P& o,ah på cle$s~, särsk:l1dt i Oalif-ortt'ien., lI~al's
s:amm,a sätt fijrn:å11er det sig 'i Portug:al. rike'dQm på, ädla m~"taller äT hek-aDt, lia·r iret
ÄfV'6J:ll «ess lagstiftB1D:g är en efterbildning blifvit 'en llvar', som, ärel16r förklara-r siK
at Gen flfauka, man afven <ler f,öl~eHom:tn;a vi:1j,a blifva amerikansk' me:dborg,äF8, mred,~~if~
ll~r,e myek!et· h'e,synBerri~a 8,tad~an;d~fi till för· ve,t. att ' upptaga ~l"ufvo:l·, h'vilket gipvl~t au"
11I,ppjllBtal~en. SardinieJl'S lagstiftning .ledning . trll. en sirskilå lag~ti,ftJ1>iDg, h,vari~
likBår nästaR htllt och. hållet den franska.. geno:m inmlltnill'gsfättengj1of,ts g'åttaBdre, ,m~n
I Toseaua b~ef hel'l'vzerRsregal~t totalt UP}i)~ .bernende" till eR d:el af 10k~la seder tch tÖl'i\
häldt 1782. I Neapel vet man icke am nl· hl1Ia:nden, v·anliga'St di81~af, att ill1Ru:mrea }få
g:i}i bergverksl'~ale. Dan ä,lsta .1agstiftDi:n- .d@t å hvarje ort· säl'skilit antagna sätt
g-&n röpande cietta ämne fÖl'skrifv:er sig redan märkel' den plats, ,der BaB vetklige'D .•j,ozt
fl'~n aOl'r:nu~nnen, ken:uDg Roger, I:s tid. Han fynd och föl" gruidrift tagit i h.8S'ittnt:m:g,
'01'&t'dllade ,år 112:9: »m-inerre, ---' - qure' samtdel·om ,gör' anmälan hos veael'bfSjf'alitde
in laois eivium· inven.ianttlf,sint civium emh&tsmyndi!ghet. De,nna myndigh;et: im~eg:i
t
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ipS01'Wm). (m,al:m.,som nnnes på n!gons mar$,
ti~thör honom'. S,edan de tbl1i:enska ländel·na.

strarar hans :anm:äla;n, och· 'han 'är" sed~an ltk~i
(liga att fortsätta sl'betet. Under;]~te}· 'ban
det, lijper han fara att en, annan. komm,er
och tager bans plåtS. På denna bergshandtering är ieke lag« llå~on beskattliin;g.
I 8,ver-lge h~r icke något b~l-gv<erk,gt·egtale
i egentlig mening någoJilSln kunnat gÖl'·' sig
gall ande. Fe:o-d'alväseRdet blef ic;Ke hersk,atli(8
i vårt landj oehdet, .8. k. })Rel,e And,'
Halms. mötes b~slut)J är) såsom ·Sty·fie tydlig:t ~dagalagtJ
fabel. Be~gv!erkshåndte
l"ingen bIa!' dockmy'cket snart ftiil-·emAl fÖJt

.lifvjlt till ett' kOJluugarfke förenade: haf\"a
jel'& försök blifvit gjorda 'att 'lstadkomJna
eanet i del~as b6r~slagstiftndnr, m.en ~nt
kibtllis hafva de alla misslyckats. I Rysslan<\ iJltördes bel-gvel·ksl~eral~t· enligt några
llis$0rr6&kl ifvare' 'af Peter den store; enligt
anrtil·. lter tidig:are. Vi88,t· är, att Påter d:en
stO-re j:nförde inmu:tningsrättell. Bergverks"
· re...~let l'lpphäfdes mr enskildes' j'0rd 17.8'2
Catbat'iB9a II. S,iQ;an ·dess hafva grufvor,
h,elJtgll.a ä jord u:nder eD;sk~ld eganderätt, (lel'- heskattning, ehuru man ickce v-et n:ärO(}1B på
städes icke v~rit for-emll för 1~8g8;le eller in- hvad sätt börJan dtu'medsk.edde. 148>~ V'QI,!()
m.l1tning u'tanansatts tillhröra j;(j)l~dejl8 agar·e. S,ten. Sture~cb: rådet sam1aåe för att llesIItta.,
Ken man bar i Ryssl'and beträdit en anna.D huru bergv81·ksskatten SKulle utgå; och &e
väg att ~ör staten ti11god0göl~a mineralierna)älste i l'~det yttrade del-vi\a om ett fpaml.g<ll
som för det-ri'8.ndet är karaktel'istisk.. Det fÖi~81~g, enligit hvilket. Il'u:.fvor p1 !~äl'S~ejrord
ber~ttas nåmligeu, att vid Uralb.tn~g6n till- VOl'8' fria fl~ln afg'ift men af malmbef,g .p§,
Del!a gl~\1fvarll'a på den ~naj den' vestra, sidån skattejol'd s\kulle tiollde tttg(jras till k:t(Ul!a'R,
k~ona'n (i)CH på den 'andra, de.n östra" en:skilde att )'·sä· bade tlet varit på konuIlg Chl~isoofP'il"SDnel'. De8'sa halva -fnll och oi,nskränkt fars ,tid). Detta äl' den ätsta, käntdt3 uppr:ätt att derl1Ji)pbryta malm <lack m,ed skyl- gift om bergvarksska:tten. De tyska fat stal;,
djgh;6t att. dierföT 61'1ä:gga s:katt till. kl'Qnafl•. som ,1lIl:dtu" unionstiden regerade häl' i. 'Sv81·gae,
Oeh fltmna skatt äfS§,' hög, att kronan sages betraktade uta'a tvifvel ,denna s:ltatt sis'om
paffa. stö,fl-e in~omstel· af 46 en:skillarn1d- ett b-e\Tls tox tillval-on af et't regale, Detta,
a
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land anDat at 'de lrestamme1:sert sejm. lika väl att dellua rätt .f.n's 80m att '·den
&Rgående Ge li:tgredlng, Bv:~llta filil~- ieke fa;nIlS i d~Jl8amma 61~kä·rl;{1.· För m:.ht
al~(:;);ttnHl~~u"Dle Philippa oehDofote&. del an,sel" J34t att det: senar~· antagandet 'är
fl!'ra fick af sin g-em'ål konung .DJrik liktigar8; .och denna mln uppfAttning gtllndar
rDllIlel"n ·så.so'm lifgeding Örebro oellN"e- Jag derpä: att 'i förrdttnlngen staagasJ. att
" mtfli stål-o och malmberg, som der nu den, Romnnnet' en gruffa, »skall gifvas SI'11
o ell'ef nerefter nnnas kunde.Föl~ ·den hittelön föl" omaket och s.edan ingeu mera;
e drottn'iIlgen ål' förläinin~sbl"efvet af~ l"ätt hafva dertill .efter helt oskäligt är att
f tatt p,å 19itbl och 'der förekommer uttr:ycke.t en eller' två skola' allena hafvå g.agn af 6U
- res!to{)'\1 cllm m,onte et juri'bus l'egalibus grufva, ~'som tilläfventyrs . kunde vara så
Ö -MD Bll0utisminere f:erxee Nt)x~berghes' stOl" att ett hundråde man .del'af nGg had~).
laeh)). Vid JemfÖl,;else hä,rafmed.andra kända I en följande p.aragraf ut1ofvas' dare.mot upphillanden under denna tid kan män dock hittal~en en andel, j:ordegaren' ,en andel oeh
ie e tol.k.a, dessa ord på ~nnat sätt, än att .dem, BOm gifva Kronan tionde, en 'andel,
bvarförutoJD, - kronan ~jelfskul1e hafva l/S
det va.r skatten" som. dermed afsåg-s. .
Bmel1Qrtia ha.de riksföl'estå.ndal~ne och Gu- eller 1/4 i grnfvan.. Dessa 'bestämmelseJt ,~re
staf Wasa äf:ven säsom konung stort infly- :emellertid 'så sväfvan-de t att de &Vål'ligen
.de ibergsl;agerne.· Kronan hade deJ' sina kunde tillämpas på annat sätt, än de maktelar i gl'ufvol'na~ och man fiuner äfven ha,fvande i hvaTJe $ärs:kildt' råll fUll,BO lälD,'emp'el pAatt biskopal~ VOff) d:eiegare i dem. ligast. Någon bestämd in-mutningsrätthule· :&laSilfV'el~grn.fva -uPJlfanns i början af buro de sål~des icke. S:edei'mer;a utkG,m 11'28
1500-talot, 8nhöJI kort åerpå, biskop Otto i ärs plakat om bergvel~k; och der heter: det!
est· rits att fä 'del i ·denna grufva, eliled'an att eftersom man kunde anse" att rera}8:~
u'jp;~kMfnde haft till påföljd, att bisko- af:skräckte fr.ån 'underjordiska skatters' u:ppeDS ti0.n.de på den orten'· minskats.
Man täckande, så förklarad.as att med o-rdet ),fQ· 'ner lik:ale«es, att Norbel'gs bergslags bön- g-ale) skulle dädanefter ieke förstås åDD'at
iD.glfv~ en supplik- ti1l1'iksförestÄnclaren,än att, 'om jordeg·aren iake vllle drifva -en
eri de lU~ade' ÖfV61' att de. hade svårt att grufva, hall· skulle hafva. skyldighet att öfyertl sig, sedan 'Sala -grufva bÖl'jat bearbetas, 'lemua den till någon annan. Vi<1-al~e. tft1of. t ana:illo att få någon del i dens'amm·a. vas nppfiu'nal'e af grufvol' efter' vanligheten
e si# kärme:d huru som helst, kan' ma-n hittelön och, der något beständigt verk se«a:n
c;e a1lt'3.a. att .kronan hade l'egale öfver del'af bUfver, en anständig vedel~gällnmff i
g efk~D, (få,. andra omständighetel' tydligt penningar, jemvä,1 ock att p,articipeJ:a uti
föj' ~t bergsmannen hade grufvorna un- sJelfva' verket till en' fj~rdeå.el, men form·ådde
r arf Geh ~~o. Gnst.af Wasa yttrade. vis- han ej draga kostnaden, dertill, fiek ban ~ilir·
ligea i ett bre! till bergsmännen på Nora yttra .sin andel emot skälig fÖl'n~jel8,e tiR
)att allac malm,bel~g i Sverige höra kro- jOl~degaren och t .om· denne- eJ ville behå11a
till), och m,an ·hal af detta yttl"ande den, då till p~rticipantel"na. Dettainlleba1
elat &1.·asig titl,att ett fullt utbildadt således en högst väsentlig modifikatioJl af
eu&tegale fanns på denna tid i S"verge. bergvfu''ksregaiet, ·rÖr såvidt,man anser, att
det bil' dock icke förstås annorlunda detsamma kom "till stånd genom. 1649 års
om ett uttry:'ck af den m,aktfullkomlig~' bel'gsol~dning, och innefattade ic~ke hel~el~
01101 Gu&taf ansåg sig i likhet med nå·gra emot Jordegarens intresse stridande
tid.n r~gerande>fui"starega; Gustaf stadganden .angående inmutuing. Inmutningsimligen icke bunden &rannat rätten uppkom enligt min tanke först 1741
ugafö'·.kraI1; m'en .n:ågot sve.n~ktgeIiom da utgifna u,tmåtsförOl'dning, i hvi1~ldaIrabealllt, h'Yatigenom.. regalet blifvit ken stadgas, att jordegare ioke- må ntestäng,a,
erkIlrdt, kunde han icke åbel'opa.. andra och -hindra att något ·arbete htir 'anbiet bergv61'k:aregalet uttryckligen lagdt, utan endast är .berättigad till 8kade~
PfO,klaIlIl&r&dt genom 1649 års bergsordning. stäDdt samt ,bergmästaren ålägges att 16:mn&
det ak1llle bil1ärmpas, delom fanBs angifvarenskl'iftligt tillstånasbref att med
ot 1lttörUg~ atadg·andeJ hvadall man årbete belägga malmatrook. D.annes andel i·
., t att plstå, att regAlet ens .genom grufvan var dock fo~. tfaJ;ande· beBlämd till
författDiJlg kem ti fl ständ. Äfven . blatt 1/4-delJ men· . böJdes geBGJn l 'il å 7 11'8
delta om inmlltDiD.~8rätt voro i denna roxfattning till hälften. Sv~rges gäUa<nde
JOnlWlrb·la" • ot)tdlig, att man kan pås-tA gl'ullai'stiftmng är af M lB;55. Förfatmiu
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-82r~n. ti~later' ab6.1~I~sad inmllttrlll(: - iek~
s§;soJn i Tyskla:e.d. Österrike 8uh 4aveandl'3
ländert del· S§,SGm. vjik~-r, aerföl ll,pstän~s
ie~e' aIlen:as:t skälJpJUng 'uma liven. fullt bevis
om. att mWim,ådra nDnes - utan den. förste,'
80m anmälal sig, är utan vidare he:rättigad
till mutsBael. Det il~ fÖl-ost· vid' lltm.~släggning:en, 80m det enligt v§,r lagstiftning 'skall
styrkas, att malm v6fkligen finnes. ISverge
fimIes nn1ll6r&' ingen Säl'skild skatt å .d'enna
BäriD.g.. Friheten i afseende på bergv~rkens
drlivande äl- lika. stor bär so;m i nägot annat
land. JG1"de~al~eD. får' blott enkel er-sät~ing

näT arbete skett borde arb:ew"Hl f A, det4 86iJn
geDo'm hans arbete, åstaclkommits. Hen tiUi.ka
skulle han elilligt -denn'å. teori halva rättighet
att för sitt al'bete _' dispGne"ah vilken plats
som llelst inotn likaväl som utom anDans
mark. blott han -,6jomedelbat't berörde efler
förgrep,' sig p! n,ålot, h varpå <lenn:e lledan
u€ldlagt arbete. ~anen, ånnan,säger 'Tllrgot,
åtKomma mineralanledning under Jordeiarens
mark utan att vidl"Ö,ra den del del~a;f, SO'Dl
denne,·tagit i besittniug, så kan jordegaren
endast derigenom hindra, honom" att hall sja~
gör gl~äfningar och blifver besittnillgB,tag;8;}"-o..
f tJI' den J0rå han le~nar och dell skada han Och så djupt 'undel'skattade han m~nniskQr·
lidel\ Gell haR har rättighet -artt till hälften. nas benägenhetått just i det obekanta -hopdeltaga i gl'ttlv8a - et-t' e]t~dga.lld:et hval~till pas vinn'andet af hastig- -rikedom att. haB. sAutom Norge 0'011 Finland ieke finnes någon 80m sjelfkhtl't föl'utsatte, att kostnad .o:ch l~isk
motsvaril;h,et i. ni.gat annåt lands lagstiftning. af Elyrbara 'gTufVe311läggningar skulle vara
I NOl'~e inDes' äfven iu,m utningsratt dock tillräckligt afskl:äckaude att förekomma k0:1lltom p'å utm,ark endast 'm,ed jordeg'8rl~enS sam- lisionel\
tyek~ ooh jam. väl f6xst eftel' förutgången
J ag har redan nämnt det hufvndsakli.gaste
skärp1tillg ooh, fynd.. JO:l"d:egal~en fär in,gå af hvad~oni .föreko:m '1791 mellan Regilaulid
81sum å'eli@gare i grufvan men. end'as,t till d"Epel"e.y, HelU~tault La~el~ville o'ch MiTabe'alt
l/H}:-del. FiDlands grufstadga har väseDltlig och skall icke längre uppt~ga tid,811 del'med.
lillmet Ulett Q;611 sV1enska.
,
l stället skall" jag öfvergå till någl"a egenJag bar nu genxnllgått de särskilda län... domligheter h~)s senare 'författare.
i~l'l1las 1agstiftningal" i hva-a angM" bergs~ - Tl1JterS säger: >all eg:endtlm ro- utbyte emot
l~ä;tt ; 0~h om det icke tl'öttaT herrarne ,'allt- ål~bete.
J9rdegapen haT jo;rdytan .stun egen·
fÖl' mycket, :sk-all Jag i största korthet redo- do.m., emedan han ochhanstört}gängal!6 regtb~a rör de olika åsigt~r, socm omfattats af llem sitt arbete gifvit d~n:na egend:om vävde. '
Il'3~:)ta af': de fih"llämsta nationa:lekone,mer, Men på".djllpet, der mineralierna ligga, h&~'
hvilka 'h~llandlat natta ämne.
ej hans al'bete fi·amtl'ängtoch intet uthy:te'
T11II'got hal" yt:trat: Ingen 'kan ega, hvad skett. De äro ;derföre ej hans, lItan måste
S'0'ln aldrig ·af 'nå~oB.biifvit taget r besittning. anses'tillhöra det allmänna})..
E,a l1.ael"ätten måste folj.a' besittningst~ganaet
En anuan, ännu besynnerligare t60rl är
m8'1l mr också, inskränkt till detta" '. så att, an den, som fÖl'fäktas af Leka/ray rk Beo;lireu.
tl?pJ»Uekl\P& 'af eu mineralanledning, ej har ·'Hallsteol'i är .att enär mi'lYeralielBR ick,e
rä~tt till mer, än hvad hans arbete gifver hafva något värde, så lange tie ligga i j;0r~
h~QIiH~m. Staten kan ej förläna, hvad den dans iDl"'e, och· endast få värde af den omsJ,eli: ej eger, och fal'ej gen~mQrytaeJler gifning i h-vilken de upptagas -sä att de
l&tagenombl-yta mark, 80m, 'tillhör en en- t. ex. ej ha-fva något värde, om,tie upptagas,
skild. J ol'd~garen ensam har rätt att på i lä.nderJ der grull~gs,tiFtning:en ål' ,dålig, f~re.
sin :rwark an:ställå gräfningar och bvad han. tagsamheten rin;a., industl'ien illgen och kamin-ael". till)rOli n<ilD.luD. -Enligt 'min uppfatt- munikationer felas -.. .ID:en det är hela, Batif)-'
nmg är d'en n'&tionalekonomiska grUlldsat/S, nens arbete under tåh-ika gene-ratjQuer, som
fri/n ,hvilke-n:d.essa ,&sigter utgl, rigtig:. skapar' 6,mglfningen, ,så titlkojmn,.er ocksl,
Det är årbetet -och ettdl\st al'betet, som sk'8l- d'et~ väl"de den,: sam gjoi~ detta .arbete" napaT kapital och egendom. Men bre,<1vid tionen i sin helhet &lle~ staten d. v. a~ a6SS:
ieJlIla Ilati6BaJekQ~n()miska saaning s~l·deD. regeJ."tng, 86111 repr~~enter.ar henn.,e.
j oTtcliSka, nödvändigheten ~tt till förekomFem ()lika systemer kunna ,sägas haf:va i,
mauie af' eg-aliderättens -kränkning, nogg:l"annt, afseende,å -de i säl"skilda 'läIldel~ 'gänande
9.estäim,ma des'8 gransor samt· bestl·aifa deras gruAagstiftningar blif1Tit. tillämpade, näml.
Öf'V61"trädlmde" och- denna Jfö.dvändigbet röt.bi- det engelska, systemet med full o~h oin-skränkt'
sAgs af Targat. Enligt hans te0ri kunde jOl"~egandel"ätt ; det franska med koncessi1lBs,·
eg~derä'tt ioke. fInnas fQrl~ ä'n något a~rb@te rätt för _v,.ede~b.öran.de my:ndighet att till ien.,
skett. Egendom. Val' ett utby;te af al'bete. och som anses bäst kanna sköta en ord:eutlig
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marlrn;w...,t~ting} 1emna eganderätt till JIline.. nom att n annnn inmutat· densamma. Kom~
ed ng'; det. t1J,8ka med. iDmlltningarätt Iller saken till domstol fär denne nye inmll· ~,finnaren: det i Ry'Ssland och Amerika tare ·under.. ~såiana förhållanden bättre rätt
bla/ndade,~yste,m6t med oinsKl änltt till gl"ufvan. Men !;\tt det arbete som skett,
eganderätt Ölval" enskild. jord men 'inmut- afgett varklig gl'ufdl ift t behöfvel alldeles ieke
i g ätt på stat~s'domäner, 'samt slutligen det bevh~as och efterfl åga8 del-före. e.j.
ka med inmutningsrätt dock icke fÖT, . Det är 'bufvudsaklig.en dess;a nu omnämnda
"ptinnat·en utan för den förste, som anmä- förhållanden, som -enli,gt min tallk'e b:afva
· 19, 6th med optionsrätt' för' jOl'deg·aren gjort den svell;ska grufvestadgan till den
t i grufdriften deltaga, s'amt dess~tom med sämsta) 80m m,an -gerna kan tänka.alg'. FÖl St
väsentliga skilnad fråR andra länden lag;' och främst" gällel~ dellRa min ,anll1ätkning den
• t, inga!', att, under det grufvor öfver allt i grufvestadgan medgifna l'ätt till inmutning
o städes i de stora kulturländerna betl'ak- utan att derforinuan, visas att något minel'-al
såsom fast egendom, de härstädes, äro' lös är, funnet. Det skadliga inflytandet hära!
Biom. Äfven -i ett annat, afseende skiljer ViS:ll· sigbäst~ då några mineralier såso:m
ig den svenska grufiagstiftnlngen från andra t. eL de skåns~a stenkolen blifva föramAl
ders, nemligen i afseende på det så kallade för spekniation. ,.Då ·ske inmutningal' i. ttlör varlarbetet;. Något liknande -dermed före- s~Dd~tal utan. visshet om, huruvida något
(lmel end'ast i ÖdteIrike, der man dock mineral nnnes, blott föl" att' få ·l1.åg~t 'papper
är sysselsatt med att omarbeta gällande' att schackra med. Lagen föranleder r'~ni af
afvestad:gar tillöfve~·ensstämmelse lJled till skoj.. 'Hvilken pest detta
-fÖl' vAr
"lallis, och i Norra Amerika der med bel~g'8handtering, skall jag' yisa med llågJ:a,
ndt;) å de stora för tuseIttals lösa arbe- få. siffror. Endast för matsedlar å stenkQlst l e tmgängli-ga gl·ufvefä,lten är stadgadt, gl'ufvol" i. Sklne utbetaltes fÖl' några ål' sedan
tt Kleufv-a &~all uppehållas genom arbete vid för ett grufvefält ,500 000 och för ett atIUl'at
fv' tyr att, dess egal~e elj~st går i mistning ~O 00.0 kronor, ett vackert <kapital blott f(jr
f den amma. I alla' öfriga länder, som' är,o den l~gliga rättigheten att få arbet,a på ien
erkastade, k01l.cesslous- ener iD'muttIings- IJ;l&l"k, der grufvo:rna' vore belägna, och dess-·
tem.t är' visserligeusagdt att' eg~rid~rätt .11tofll måste jo~degapne .ersättas för markens
l engTllfva är beroende af 4ess·. bearbe~ hela värde~ Aldrig 'h'ade dessa, om .disPflSilO
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e, å att upph.örande ~f arbete o.ch gl~nf- tionsrätten öfver d(n1l'a~ -IIi'ark;.; ä-fven 'hvaj ,
öfve 'gifvande f~ranleder' fÖl'll\lstaf' egan- I gi~nldrif~ angick, varit åt, de'm öfvel'låt8B,
tteD, meD. detta sker först efter tiere' kunnat tänka på" att, be.gäl·a .n.åg~t dylikt_
· ar Gell ett bestämdt konstaterande af öfverpri1. Och ,dess·a l~ldustrien 'betnngarrie
. & ' det,
I Fl'ankrike' s'tå gl'ut've-egarne och 'onödigtvis. fOl"spilld~ medel kommo' icke
d tt fall under uppsigt af bergs-ingenjör,er. ens inmutarne till' gOQO, emedan de för att
ligt den sista, preussiska lagen blir grufve- drifva upp a1Iäl'en' måste vidkännas,an.mängd.
e, B&m llnderlåt61" ,grnfvearbete, der de~s kostnt\ier" för 'resorJ mutsedlar, ~nnonsel',. vitt..
ttande an~es yal'a ~f det allmännas in- nen, mer eller mindre verkliga eller skellplkalladt, ~ppma~ad att återupptaga bara uudersökninga~" och dylikt., till så stora
00
om han ej inom 6 månader efter- belopp att de jj~lfva blefvo ruinerade oen
denna llPP'lnanJng faller öfVel'bel'gs'- inom kort nödgades gÖl'8, konkurs..FörsvarsItv'fellleDl o emot honom, 'men emot ilenna arbetet är det nästa stora onda, som -vår
. t t t vid allmän domstol anföra grufvesiadga för med sig. Och detta stegras
. han det ej eller blifva besvären under stundom i otroligt~ hög grad.: Så t.61
Il del'rättas hans fordringsegåre har jag 'af fullt trovä;l~dig person hört uppl det" och först näräfven de un~' gifvas att ett enda steakols-,gJ·ufvebolag i
t upptaga grufvan, går e,ganderät- ·Skånet hlott för att få bevis att erforderlig:t
el. Ullder hela tiden hal~@garefi .fOfavarsarbete, skett, ~rlig~ngräfver groper
W·'&' sin gllufva. Men fÖl· .att och åter -igenfyller dem m~d en kO$tnåd af
eg~LQålel'ät n skall l längden .kunna bibehäl- 30- a 40 000 lu·ottor. En lagstiftni~g, S&m
v r ligt grufarbeteske. I Sverge föranleder till nigot sadant, är ju rent af
remot en -hvat· gI'ufegare, som icke ,en .skandal.. Jag t}'"OI·,· att man - med· allt
i bevis, , a~ han fullgjort i lag . skäl .kan i lagstiftningen erkänna jordegal'ens
.. _.,,~.&,&&yet för v-al'sarbete, att utan 'aHa vi- -uteslutande rä·tt till hans mark. Någt>n agan'alitete fiklora sin. grllfva del'ige- derätt tUl hvad ,80m. ieka vetel'lig,en bes
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kan svlrlig@D erkännas; och inmlltningSI-ä,tt "6ke uppgJfva «et, men Itvad Jag" "fet är att
kan aeu'före icke innefatta .egand~rä,tt. Det, de llesta af våra grufvor och Bi'Stan alla ie
om skall agas, m-åste var-a tillgripligt eller 80m äro )ht)r-& kitnd:(I ~ naiva llPP~0mmj't UR"
veterligen bentitltgt. Inmutllingsrätt6n kan del' äldre tid,r, ·då man ieke hade rättighet
å6l'idre icie .innefatta annat än en af lag att utan Jordegarens .tillstånd sätta sig i b.
meigifven behörighet att på annans mal'k sittning, af ·hans Jord.
eftersöka oeh,åer det finnes, upptaga ett
Vidare är lagstiftningen. em grllfv-as .egeB"
mineral, ,hvartill den, som det med lagtigskap, af 'lös egendu;m oläBlptig"{)e:h 8D tOliA'bellarighetgör,del'aefter genom sitt ellel- ;af- åring dari af. behofvet påkallad. _ Räl'till
hOB9m beta,ldt arBete blifver f'.§ar6. Men komnuu" sllltlig~n den mängd förveoklilll&T,
clis,lositioJl,sr.ätt öfvel' marken_ .tillkommer Ila-, som måste uppst§, mell,an jordegare. och gl?uftllrligtvis Ifven .dess egare; och j~g kan för egare, cm man upplåter åt 'de'm, s'amma arbets·
mia d81 ick~ finna annat, än ~tt lagstiftnin- fålt Qch till en del samma 6gend,Qm. D~t
g-en här gifvitåt. två samma sak. Att eiter- ftJI-tJanar Demligen att beaktas, att miuf}l-ali·
sökudet af mineraliel" eller, hvad den sven- ,erna alldeles icke lå-ta sig npptagaB 'Il" Jorden
ska lagstiftningen angår, rättare sag-dt, bi:otta 'h~al' för sig utaa oftast före!tf)mma s-amm~
flirogifvandet, att vilja ,eftel'söka mineralier, blandade. livad som sllunda upptages utau
skall g:ifva imnuta:ren företl'äde J, låtel' -sig att, inmutning deraf skett allel? k;UIIBa$ ske,
svlrligen föJ:sYara. - Inmutning' är alldeles blif\1er, föremål for ·en jordegal'en;s och Jn:mtr.;
icke allalog med exprop:riati{);ll, lrvarrned elen, taren,s §emen$:am,ma egalulerr-ätt, 80m. är 'Di"
C)fta je_föres. Vid eXpl't(lpl'iati61l mi&ste ileD Ståll oskifJbar. ':Nu gäJlandegl~nfvestaava
en&kilde v'lka fÖl' ett bevisacll allmänt, lntresse.. innehåller tlel\Om icke' någon fÖl·eskriit, mell
Vid inmutning åter får han vika för ett deR kamite" 'som afgifvit föralag' till IlY sta'tiga
ftlr'BlJfint ensk'iJiJJt i.ntresse. Inmutaren behöf· kar hemställt att det som behifves för grafver alldeles icke halva nlg,~t bevi;s, att han vedrift&D, skall tiU~hö~a grufvaluJ' egaTeoch
v'erldlgen .. funldt ,nå.got, miD:.~ra. I; H.'~ner han ~~rsto.de~ .tillfalla JOl'deg.aTeB.. m.~t .~laSit~niJ1lg
Bl,aot si, ar det så mycket battl·e rol' honom;, fOl' arbetakostBauen. Att VId tIDampJJll!flgen
men fÖl inmutningen är det alldeles obeböf,. ~af ett; sådant stadgande m'reken tvist &kJill
Iigt Han ä;~ berättigad. att -e~hålla' oeh kan kanna uppstå äl' naturligt. Man sIltldl~ kunua
sälja mutsedel utan att någ-et värdeiull:t mi;.tr~ att det i -detta, fall 'enciast vore n~åra om
neral uJ)ptitckts. ~eD· innan utmAl lägges en' ~91t~l~.,· Men fall knn.ua, oeks'å, illttl1la"
bör mineral vara .fnn1l6t. ' Är ,dA upp:tagan.. «let' saken. får rätt 'atoI' betydelse. Vihafv'&
det af gl~ufvaå, lrvarj,e, -m.in:eralanledntag a' t.,e~_ i S~kåne ftere soonkolsgrufvot" h-vilka
sA stor nytta för' det anmänDa, att eD. hval' fått åeJlJla benämning lItan. att d:oek illB'e80m vill in:muta deDS'amma" bo? hvar he~st, hålla .stinkol väl~a bl·ytnin·A"Bk~stnadell. Det-..
an behaga-r, kuna erImlla en -stö;rre disp-o--emot får man fräln dem en ,1ttmirkt eiUast
siti:onarätt öfvet; jorden än sjelfva jordegaren P ,lera, hvilken icke utgör IGrem.il fÖl' inmntJag tills. att mig f61 efal1el" {tet i ltög&ta Bing o,ch alldeles 6tvifvelakti~t tillber jiorll..
grad tvifvelaktigt. Så 8ntu~t det blifver frlga eg~ren~ men h vat'afemeliel'ttid inmlttarne S'att
0m upptagande af en grnfva, vill mall gel'1l& stg i bes-ittning: Jag v~t väl att i ilet af
fbre$täJ.la si.g,att deraf skall blifva något mig kända fall- öfvel'ens'kommelse skett, såsom
stol~ och präktigt; mell, -,äfven
'så vo.re det \lppgifves till båda parternas noja" men
fUrhlllandet, hvad hin.drar; att upptaga gl'uf-., behQfvet af öf'eren-sk'Omm:else i ett fan,' i'er
vall med j(})l'erarens satrltyeke?- .Vlra jord.. itln.lnaf'Varen genom lagtvåar kO\DtDlit i biegale' äro sannerligen i allmänhet så fat&tån.. sjttllbtg af nå;flt, somerk:ianes icke tillkira
digt folk, ,att det alls 'icteär fal'ligt att hOB&mt bevisar ju att lagen ä;:r dålig, 0eh att
le.Da dem fri disposition ÖfV~l' ,deras jo:rd~ den lltan all tvist kannat slie till 6:msGs-idig
älven hvad aRg!r mineralierna. Tvel'tOlD bellteuh.et, attinmutningSl-ätten åtminstone· i
skulle den kritik, ,de komme att nttifva.öfver detta fall vat'it' alldeies ()bellöflig.
hvad SOln· kan vara inbilladt elltir vel'kligt
Mycket kunde valla, att tillägga, men- j;ag
virdefttllt, ofta, medfÖl'& ett ganska helsosamt skall inskränka mig tjll blott ett- par anmäi-k..
in4ytande. Unde!' de sista 90 år-en hafv·a nillgaT i atseende å frågan om aifhjelp:ande
mer :än 40000 Ig,tltsedlar pä nya förut okän· af de nuvarande bristerna i Vål g,fu!agsttft..
da mineralånledningar, uttagits i vårt laDd. ning. För mJn del kan jag, Icke ill8e~ att
nuru många nya grufvor 'tro ,lierl"arne haha dessa brister kUtm& sDtas derig~n(}.rn att vlr
blifvit U;lldel~ samma tid UPptaIJl'a?Jag kan. g~u.fvestadga om~ndas vare str e.lttl' tyskt
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Om man mej iD- riiande

f~1~estinniDrssätt8t

om allas likhet

gsritte8s bi'behlllande vill ombilda vir inför lagen. _ .
l-.r.st1t1WB··,• eftel tyskt mön8~11lJ så uppstlt
Det .vigtig-a$te inkastet ~ot jordegares rätt
frl«an om huru skärpning eller till mineralierna är att- -dessas upptagande
. Jpnde för dent _ BOD} "ni haiva matsedel, oeh bearbetande del igeuQm skulle hämmas;
l1
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t visa det malm verkligen finItes, skall :men detta inkast tyckes vederlagdt ltedaD
DDa hos oss in.föras. IVren nästa fråga deTal, att sA, t;nånga länder finnas, delt JOItd·
blir fil. kvafl är- verklig malm- eller min~ra- eg~rn~ hafva .fl'i dispositi6I1Sltätt öfvalt mine-lt nladning.' Ic~ekan man,slsom si,dan l'aliernå och bV'arest bergshandterin-gen ir betrakta bvarje. .spår till fÖTek,o:m·st af metall mera blomstrande än hos oss eller i någ()t
Uer vårdeflJUt mineral-utanförekorBsten skall aRRat 'land, der den äi' uBderkastad lagtv'ång.
l yarA så stor ~tt grufve'a-nläggnhlgen före- FÖl' öfrj~ böra "j väl kunnä hafva den- til1~
of -&1- rim.li;g. DSJ'om kan alltid' tvist uppstå _försigt till vårt folks förvåt'fsbegär 90h _fÖl'·
och b-vis !tn"d~as-. l Tyskland ()OO Öster- domsfrilret, att vi väga· .antaga,aitJ . der nå·
te il' eD s-ädan b'evisuhig lätt att- ·ästad- go.D väriieflll1 mine:ralanledning -Yllpas, den·
k.mma~ emedan- ,der finnes -.god tillgft,ug pä ~aöuna s'kall ~lifva ulldersö:ktaf någ<fn -f'Ö1'
tjenstemäu,oeh det är till' af betgsm.ij;n saken' in,tl esserad och icke b:1ifva obegagnad
8&Dlm&Bs_tta :mynaigbe~er {rågan·safgörande i brist af inmntningsrått. - Odh hvad hetritf6 v rl milas. I Sverige deremöt äl~ bel g's- rall .-ett annat bikast, att jordegare m6jliJgen
stemäanens antal ytterst ringa och man s'ktflle _af .e-gensillne kunna rÖl"pjoo.a bearber allt.. öfvel~gifvit de aQmini~trati va _tandat· .af
mineralfyndighet på hans jorn,
formr~rna, samt hänvist;\t ana- tvis,ter tUl vill jag blott erinra, ,.att virf-a .j1ordegal·e ioke
e allmlJilll3 do:mstolarne.. Men frågor af ä~ro blitl<ta för sin ..egen föTdel .och att, äfven
tö ev &Iule att blifver det svårt om Icke om 'så VOlta förhällandet., och- ett sådant fÖl'öJligt föl' ·clilmstolatt afgöl'a~ och Jag tror bud någoD gång i fl~ågak0ml)1e,ierig.fIJ1Q~
a öre, att det älven af denna anledning ieke ioke -skedde större Skada, .än om 'uågon af
käl att söka lteformel~a i s.ådan rlktning._ .en jordegare ,förvägrades att på., -bans mark
Det fraDSga sy'stemetär sannolikt fQr sitt utöfva någon annan nyttjg -verksambet eU.r
land utmil"kt.Det kan visst han:a.aJatt industri, till, hvitken just- der tillfälle «älves
n der får ,höra klagomlll öfver en ;ell~l' t., ex. att använda-en -obegagnad vattenkl~aft.
detaljJ men i det stora· hela: ullpgifves Och motstludet blifyer jn fÖi..,. äfrigt alltid
tt man <larm'ed är .mycket nöjd. Men temporäl~t. För min. d~l är jag iifvertygad
systemJ enligt hvilket en embetsmyndig~ om, att det skulle lända- till s:llnaällets väl
r makt att gifva koncession d. v. s. om eganderätten-s helgd blef\re erkänd ä,fvet1
myckat våJriefwJegendom åt -den d:e anse i det fall, ·di _värdefulla miner-alier 'finnas på
pligast att sköta -d:ensamma, skulle svll'- en egendoln,_ och om j-ordega'Fens d.ispositionsn en kliBna anses fÖI'enlig med våra för~bål~- l'ätt blefye äfven i 'afseend-e pädem förkla..
l 'en eU. öfvel ensståtnm'3 med- det hos oss' rad fl i och obegl'änsad.
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'lä dylika som- funnes V6:r9 tillst61~re delen
-i s,tatens hand "och dTefv~si- llt1JslutarD<h istatiskt' init'esse, .&åS0Jl1 'bet~gy€u~k oeh Srali1lel~.
D:e-tta tinstå~il af fÖl"fall var icke tillfälligt,
, ) vice R~t1~ad:shö'iliBI'48nP. Tk'fJse~ius.. fr~m>llal1adt af eD öfv.gåellde krisi iet lUlQe
Herr Räradsaäf:diJlgen O. Westman höll 'I()ltfa:l'it sedan ål'tioD,Gen tillbaka,. D,e napo·
härefter fölJande föxed;rag
1~Q118ka krigen' oc'b de dereftal· fäljaBtle missvä,xtårei. had,6 ut~rmat landet; de hade tillOm representativa' lQyn,dig;lteter· fÖ'r fogat åess ,hu.shållning Si:l~, som i~k;e ville l~·
handeln och Börl~D':fl-a~na
kas, trots alla .de medel h.val"med man sökte
,
, . . . ' f(lI
. ~ '.L.
,vinna detta ända'mäl. . Dee ek:~llo;Ddik:a utBland de sydtyska> staun"na,ftnnes .ett litet veckUngen, y~r sedan, :d6Jl tiden häBUD~,d för
land., icke, myaket större än en 'af v-äl'ame~äl'tio,n'deu.
cle1st6ra pl~,ovinser, mell m,e,d eD..folkmängd, ~ iIvad ,kan väl då ()i~sakel\ ·bafva v&t"it till
SOlD uppgfir till 'Qmltl'ing Flis af den, sQm vårt· detta j,etnförelsevis bastbta uppblomstrande
t3u.rll6s1aDd hyser inomsiua gränsat', - från. ett sl långv-al'igt fÖI'fall? Till den snabbj:_g meR,ar kOnlltigat'iket WU~7_erg., p}}tta het, den -rnångsidlghet, h'varni~d a:lltsedu Sillland .8gel~ nu .en blöm;s~trande industri m'trft 'tet af 1840· tal,et o'ch bbrjan af 18:50-talet
en betydande afs,ä:ttning så väl inom laniet lalldets ekQnomiska-föl'hållanden utvecklat 'sig?
Bom. tUl a1iägsnå, länder,
kQns~slöjd ,som Utan tvifv:el .hade detta 'sin gr-u'nd i1l~re samil· bögtu:p,pd1~ifveJt och vunnit allUlänt eJ~- vel~'kande (n~Siakel~ och kansl~ ft-ämst i den
killlutnde på de sista. s~tor~ ve.rld'$utställ.nln.. naturlig~a ntvookli-ngskl'aft, h'Väl'igenom m,en·#
prnaj kanaler och jern vagal" korsa landet i' niskoslägtet m,ed al~betEkraftens' o.ch' kapitaaIla l~iktniIigar; kapitalbildningen :'o'cn 'välmå- lets .tillbjelp framgÄr pä odlingens bana och
aB äro i jenUl:t stigande,. 'Vi lte.höfva· hvilken tillika, enligt .el~farenbetens vittnesQoek ~j gå .synnerligen ·långt tillbaka i tide1,l, bärd, '$åso~, en slags n$t~lu~lig.ltäkedom'SprOO8S8
iteil'6 längre än till slutet af 1840, talet, för bidrager att inom kortare 'tid än måD skalle
att finua datta land förete en helt annan tro såd,anilnöjligt hela de skador, som. krig t
tak. Dess ekonomi var då, i det ,bedl~Öfl:i·' huugersnödoch 'dylika, ,händelsel" tillrog:a ett'i
.as1le s~kiek : d.et rans knappast ,n~gon tUrigt· lifskl~aftlgt fö;lk. Men «lä åt~l'fitåt lik·
industri och på fl~äimman~e åfsättnillg af väl alltid d~n fr~gan : hvad 'var aet som
11 tran af den Bom fans var icke att m-Ilka; gJorde, att det dröjde så länge, inUaJl denn1ii
kommunikationerna voro dåliga; ka,pital f.t"naturUg~ ~äkedoms:process hann gåTa sig
~s; 'ko118tskicklig.heten s~d· p'l en' synnar- 'gälland,e.? 'H vad val~ det som .gjol·deäit denna
Ugt llq- ståndpunkt; och, ·hvad. som var de,t, ptoc~ss bÖ'rj-ade jnst vid 4en s:Qgd:a tiden och
Väl~8ta af allt, fulThomli,g bl'i9t rådde på fö- d~ verkäde så kraftigt 'som den gi'Ol~tl.e?
reta~samhet, på msigt och förmåga att hand· Till. d,euua uppbl;omatriDg har u.tan tvifvel
hah~ stöl~re ill41;gtrfel~ aw:äg&,nin~al~;t J)tl ~an:s:ka mäktigt bidtag~t de,t s:ätt, n,,"a)~p:~ iDO
Till ledamöter af Föreningen invaldes:
Her}' KQDditoJrn O~ J. lJr(1jst4föm.
»' AavQkatftskal1tll O. E' Ljoogherg.
,) Landshö~diBgeB, Gvefve Erik SpiJJ;;.re.

en

d de mynclighetel' olyganisertldes, sOJD ett kollegium llJider· vederb61:'ande ministerium
i latet .af 1840-talet flngo till uppgift att 'V,()1'8 behöfligt, 'men pB:yt'kade trilUk-a, att i
vArda händelns och näl'ingarnas intressen. de.una c6nträl~yndighet landets k.öpm'än, 1a
Dessa myndigheters organisation· och arbets- b,ikanter och haildtve.rkare s'amt ·de tek.niska
tt iJmehåna sA mycket läl o1'tkt för alla llndervisningsanstaltern&' skulle .81 hllla sina
olk, och i synnerhet. för ett folk sld!lnt. 'som valda repl~e8entanter. Dessa bor~e enli~gt mö..
~, som ännu har mänga svårigheter pi, tets äsigt till ett antal åf '24 väljatl' af d.le·
ekonomiska -omrädet att ijfvet'vinna,~ och gerade ft'ln landets samtliga Yl'kesröl ettint1l1·
80
ännu . i den vägen saknar snart sagat för ~vå år..i .sendel" ,Dessa delegel'ad~ '8;1(\1111'8
varje o~ganisati()n, eller &tminstone icke eger sedan 'inom 8ig': välja ett 'utskottaf nio peT'
en sMan, som. det enligt -minåsigt borde: soner, hvilka jemte de af -reger-in;g~n- 1ft..
hafva, att jag tl'ott, att det möjligen skulle nämnde embetsmännen skulle bilda det e:goo-tUD'Da val~a afi:nttesqe för, denua föreniags Jiga. kollegiet och de öfriga enda~lt iBka;ll~s
led1l.mötel' att här åhöra en kort framställ- till pl~na. Mötet ansåg 8'ake-n s·å bl'§,dskande
ning OJat huru de myndigheter; -som företräda ··och fr,amgången .af förstaget så säker. att Q,et pi
b ndelns och industriens lntl'eSS611, i Wiir- 'fÖ:rh~nd och nt~natt afbida regel'ingen·s b8s1at
temberg och inom'llågl~a aD~ra länd~r äl'o .utsåg. den fÖl1lsta uppsättningen, af de}@.get'aae i
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den fÖl'6s1agna ce~tl'almyn.dl2'heten. Mötet hi3;,d~
Det hade i Wiirtembel g redangan-ska lång icke heller missräknat sig närlltinu,an. Kort
id itllbaka varit ett' ögon.märke ·töT .&å väl tid ~e,·efter -"-c det var Q'eD 8 jttn-i 1848 -leg 'ringon som de illdustriidkande JdasS&rna utfärdaå,e landets regerin-g ett 'l'agl~mreJilte
tt ·6ka utfinna nlgot medel att afhjelpa ~et fÖl\ detta ,s~ k. Oent'falstelle Jur H(Jlnt1fl~
ltiande betryakf>,t. Man, hade gång eftellan- und Gewm"be, 'som sedan vunnit sl st,O'r
·an i den riktningen vidtagit åtgärder' ge- ll&mnkuDni-ghet...Redan' - i den första upp..
om organi' ation åf si väl statsttlyndigbeter sättningen af embetsm1iIi i -dennf~ myn-di~1o fl ·a föreningar J men hVlllken det en,a het erhöll der hytte'dh1lektö.ren doktar- BteiriJlJeibs
andl& medlet ville bära de frukter,man 'plats s&som teknIsk. refel'ent.. Sedan den fo:r..
t. 11 n öfv81 åfvos slsom mind)~e ste. presidenten Vo 8autter år 1855 afgltt, bIef
m Ug t ehuru väl otvifvelaktigt torde Steinb@is : kallad till ch:ef för detta emb6tsr, tt alla dessa bemödaad,eD, Gtn de ve-rk.. en plats som han ännu illB:ehar, och
lemnat direkt l~esultat:) dock i sin il' d'et tvifvel~nta:n. bans foate:rlä:ndslla sl'nne·
n i .1- , g. att belleda vägen 'fÖl' de nyabl;I, . u'Pplysta ledning .och outtröttli:g,a ~kä-'r~
in tit ti'Oflerua.
" dighet man 'b'ai' att tillskrifva .tr;lycket, af det
Un
detta 'ak81 D3s till&tån~ sa-mm,an- goda, som detta enibetsver~ uträttat till den
trO de i f~I)1··tml1li 1848 i en liten stad Ess- .Wiirte'mb~rgska industl'iens fl'f},mma.
Ungen en kongress, bestående af 1)tnbtrd från
Det visad,e sig dockana1 t, att. äfv~n ienna
indtriförening·arna i lan.det, för att rådpläga, institution, säd'an den då föremg, icke val1l i
o· de itgärder som borde fÖt ood,amälet vid.. stånd att uppfylla alla de fordringar., S(i);m
tagas" och k()ngl~SSen_ enade sig om en fram- ~täldes på den samma, och framfÖ·r allt vitä1lni ,g till landets l'egel·ing, JBBelli,llande sade det sig nödvändigt' att åt d'etrepresenbegäran, att hon skulle gå 1 f~fattning tativa element man velat i förvaltningen iniJU-'ättandet af en embetsmyndighet, som rymma gifva en bredare basis, eR fastal~e
id och di-d 'sknll~ verka fÖl· ind.ustrien~ .or·ganisatloD, 'eR sjelfständigare stäIlnin_g. I
·~and
och af stat@u'erhålla de. der- sådant syfte ol-'ganiserad~s ål" 1854 de s. k.
~. el'~ol·derlig'a medl~n.
Regae:ringen.,som har,tdels;. och'· industrikarm1"arne i Wiirt~emlllel~g"
~61f varit betänkt på en ol1lganisationi ·dennaoch . sedan detta skett, utfärdade$ ål1l 18:56
ri tuil1gJ ville emellel·tid icke fatta ett afgÖ11lan- ett. nytt reglement~ röt centr,almyndlgbeteu.
,8 bOB:! t endast och allenast på grund af dennå Handels- och' indtlstrlka·tnrarne skalle vara
ramatällni-ng från k~ng,ressen, som var af till antalet·åtta, och såsom ol'gal1 för 'de barn~t och hållet enskild natur, tItan hänsköt dels~ och industriidkande klassern;a i landet
&keD till ettåf regelingen iäIigre fi'am på. s.kulle deras uppgift vara f'ql'st och fr.ämst
m'a. är sammanK-al1adt möte- af indu~tl'iens att årligen' afgifva en. berättelse öfvet till
ålSJnåulI Des'sa kommo till alldeles samma ståndet l handel och industii inom dien krets
nItat som kODgress",n och uttalade såsom_ som hvarle kammal'-e l·ep.res~ntetade j i d~Dlla.
in ä igt; att, det sna a .int-ä;ttandet af en cen- ,be.rättelseskulle de tillika eg'agör'a de framl
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yudig:het tor bande! och ltldustli såsom. ställningarJ sQ,m de funno ni)di~~ iöf han.

o

-eln, oeh indllltl'iens bef1'ämi ande.. Denna eftel~ 1874 Upphol't, dels af tinskotttl~n
tiel af kamral"nes v~l"k~am·het är natul'ligtvis lmmmu-uerna, och dels af hial'&g utQ;f stats·

af gan'ska stol" betydelse; de tvingas del"igenom medel. . M.en efter 18:74 hal" detta blifvit än~
att noggl~ant följa den ekanomiska lltvecklin- dl"adt och kamrarne bestrlda nu ·slna utgifter
gen llvar ooh en inom Bin klIets och att söka påbufvudsakligen genom tillskott af delegal'ne
bästa sätt göra. sig reda för orsakerna till de sjelfv.Q, hvilkatillskott utgå i form af tillägg till
brist'8T, som der mi, förefinnas, och medlen huru YI"kesskatten. Denna förändring vidtogs på
de s-kola kunna afbjelpas; dessa be~ättelser kamrarnes egen begäran., enär dessa önskade
hilda ookså ett oskattbart matel"iel för ,en att del"igenom vinna en atörre sjelfständighet
fullständig fOl"tlöpande historia om gåD'genän fÖl"ut, men det hal' visat sig, att den. icke
af landets eKonomiska lItveckling.
vatit 's! alldeles välgörande, i det att gan·
För vinnande af likformig:het i anordnin- S'ka många 11tit utstryka sig från valläng·
geD aeh ll~pställningen af dessa bel"ättelsel" derna för att undgå denua särskilda be·
hal' VrQU Steinbeis utfäl'dat en' anvisning till skattning.
a'81'aså.ffattande, ,en anvisning SQm ,befunnits
Blandkamrarnes fnnktion-äl er' intager .llas§, tirträfflig, att den tjenat· till förehild i tUl'ligtvissekreteraren det vrgtigaste rUtnm.et;
lIe,l~'e andra län,der 86-m hafva &am ma repre· pI, haus duglighet ~nkommer i väsentlig m&n,
seatativa system fö,r de iJldustrlella .intressena hUl"U kammarens bel"ättelser affattasJ med hvilsom WUrtemherg. .D~s·sa -berättelser blifva ken noggrannhet det statistiska m~atel'ialet
sedan s:amm8.:ntöraa och särskildt utgifua ·af granskas och beatbetas. Kaml"3i1 ne halva ock
centralmyndigheten -tillika me-d en' bearbet- i .allmänhet lyckats _att skaffa sig dngli'ga
ni"Dg af·det industrielt kommersielt statisti- sekreterare, och af de:s:sa hafv,a, .om vi se pä
ska matellial, hvilket det äfven åliggal" han· samtliga tyska. stater, flere förväl"fvat sig ett
dals-· Gch industtikaml"arne ätt anskaffa oca namn som skriftställal'"e i ekonomisk.a och .
till cenil"almyndigheten insända~ Vidare hal.. fi:nansiela fragol'. Jag vill nämna :d~kt()r
va kaml'arue till åliggande ,att afgifva utlå· .Genzel i Leipzig, doktOl" LMtdgraf i Stu·tttande i alla frågor som l~öra den ekonomiska gart och doktor Karl Boscher, sekreterare i
lagstiftningen och d'e ekonomiska intr--essena Dresdens·hauflelskamm:al·e..
i allm·änhet~ så yä,l d·åett sådant utlåtande
Vända vi ·os·s nu· till centraZmyndigketen,
begäres af c6ntralmyndigheten, som då det så. ligger i sJelfva benämningen,att deR skall
fordras af andra landets myn:digheter, s{)m utgöra medelpunkten _för hela det verksam..
h18.Bd.l~ägga ärend'@f) åf hvilka industriens och hetsom-l'åde, so.m omfattar ~e för fl'ämJaude
handelns intressen bero.
af handel och industri erforderliga åtgärder,
Ledamöternas' antal i hvarje handelskam- för så vldt dessa äro af,beskaife.nhet -att falla
m:are vexlar något efter distriktens storlek; inom området fÖl' statsmakternas verkaamhet.
det 'minsta är 12, det högsta 18. Deras' Centralmyndigheten består ,af en pre8id~Jlt
uppdrag är ett hedel'suppdrag. och så- såsom chef,. af ständiga ledamöter, så väl
Hm s-åflant ieke förenadt·' med någon aflö·· tekniska som administrativa, -som .nts68 af
niJlg; de åtnjuta endast ersättning för sina. reg,eringen, samt af ledamötel-, hvilkaväljas af
resor. Hv-ad valrätt och valbarhet beträffar, .handels.. och industl"ikamrarJl6, de s. k. biråden.
så äro naturligtvis del"om stadganden ined- Dessa senares aRtal skall alltid v·al~a minst
delade, men det -skulle blifva. för vidlyftigt dubbelt så stort som antalet af de af regeatt h~ti:· ätergifva dem. J ag vill endast näm- ringen utsedia ledamöterna.
Utom dessa
Da;! att ledamöterna välJas tör 6 år och att valda ledamötel" kan centl altnyndigheten. sjelf
halfv'tl. antalet årligen ombytes. Kamrarne tillkalla sakkunniga personer, med hvilka den
välja inom sig ol~dförande och vice ordfö- vill öfverlägga. ,De ständiga ledamötel"na8
l··an:de,~ uppgöl"a iOI'slag- till sin al"betsol"dning, antal är 7, af hv-ilka 4 tekniska; af dessa
'SOlD sedan underställes centralmyndighetens åter representerar en det mekaniskt-teknisk~
pa'öfning. Del'as förhandlingar äro oft'~ntliga, inom industrien, eh det kemiskt-tekniska:, en det
oohcleras budget skall älven insändas till fysiskaliskt-matematiska och en bandlägger
een·tralmyndlgheteu· och underställas henne. justel~ingsärenden. A.f de tre administrativa
Före år 1874, då dessa kammal"e blefvo i ledamöterna är en tillilt,a k·assör och statistik&l".
ViiS mån omorganiserade, utgjordes kamrar- Vidare utgöres pel"sonalen äf en sekreterar~J en
nes inkoI.tl&ter dels af el~sättning för kaml'al"- korrespondent och en kanslist samt slutligen
nes bitl"äde vid afgörandet af iättstvister på en föl"eståndal'e för mönsterlagret och biblinteet handelsrättsliga oml'åaet, en fuukti&n som .ket, en ftJr teckningssalen och me.dellsamlitr
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t en or den kemi'ska bYl~Bt alla
'komma med ~ml partiet1l, och .att, Be.dan denD. '
ed ilere eller f~11lr6 as:si:smnter.
tillve]lIkning- "'åstadko-mmits, 'äf~en leda· den i
- renaella handläggas dels på byrå, be- de. ratta kanalerna. - Dett~' bolag egne be'~
lende af presidenten' och vedel börande l e- stånd en" del 1\1 d~t gaf icke något lysande
fÖl1l-
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t&rent, dels It.ollegialt af p.residenten·och saint- resultat för delegarne: det lemnade utdelning
liga ständiga ledamöter, och dels ~lutUgeni ibland, ibland icke. oQh när det upphörde,
plenum bestående af presidenten och 'samtliga tingo bolagsmännen. vät i det närmaste m.en
b1de ständiga och vald-a' ledamöter.
icke helt och hället sitt kapital tillbaka;
Betrakta vl det vel~k$amhet80mtåde,'S0m men då hade det ock fy1t 'sJn uppgift,
d6tta embetsverk hal1l sig uppd1~aget, så finna då 'v'ar Wiirtem·bergs. indllstri mogen för
vi, tt detta. är synnerligen omfattan,de. "I export, da hade den slagit in på den' rätta
egenskap af rådgijvande myndighet har det" ~ägen ocll var vetk~igen i stånd att sedan
att i alla ärenden, 'som rÖl~a handel och industri, dess reda sig sjelf.
så viI tUlregeringen som andll a myndighe- Vidare b~11l centralmyndigheten 'verka~gf>"
ter &fruf' ut\åtaBden. Vidar~# tinkomme1~ nom utställning-ar, premiel och dir~kta, {tUdet ögsta leduinge,n af det tekniska under- derstöd, genom utverkande af tull-lindringa.r,
.. mgwlJserulet; det har hand OD;l en modell- genom anskaffande af modeller, ind:ustrielt
liDg, ett mönsterlager, unda1~visnings· mönster och genom frä mj:an de af kanalise..
&te lel OQh ett bibliotek af 20 000 band_ ri'ngen af en stor del af landet,g'enom att
gen~m sina egna ledamöter och dels ge- arbeta för l"eglerande af vatteprätten och en
m ärskildt anstälda personer utöfvar det ändamålsenljg .anordning af försäkringsvä..
. f en en viditl'äckt publicistisk och annan sendet.
llterär verksamhet; derifrån utgår bland anSlutligen är detta embetsverk tillika ett egeIIt..
nat Gew&rb6blatt ftir Wtirtemberg), som ligt styrelse:verk och har i denna egenskap till
utgifvea af vOB:8teinbeis. sJalf. Verket ut- ,sin främsta uppgift att utgöra medelpunkt ~ör
äD,tier Vl(i:al-e kringresande lärare i bokfö~ handels.. ot}h in.dustrikamrarne.Det är0c:k
rillg., väfnad, broderi ocl~ tl"äsnideri.
landets patentlnyndighet,011er l'ättare sa.g<lt
Till ell tr~dje' grupp af detta embetBverks åt- var ,det; innan patentväsendet blef en gemea"
gi;l"auden ·vill jag hänföra den som består i sa,m angelägenhet för hela det. tY'ska riket,
att genom di'J"ekta åtgärder inverka på han- i likbetmed hvad, nu äfven är fallet ,med
ieltJ;·Qok inrJust'lllien.. Här har det naturligt.. konsulatsväsendet. Vid!ll~e handhar det justevis på. sa,Mma gång sin vigtig:aste J meneck· ringsväsende:t och den industliela oehk:0tn:
lä utan. all fr·åga inest grannlag$, ,och svår- me1 sieht statistiken. ,Det' anställer speeilösta uppgift, Dleu det har dock lyckats am- ela undersökningar l'örande industriela och
b.etsv~lllket att lö:sa den på ett sätt, som gjort ekonomiska frågol') särskildt - angående fördet all hedell , på ~amm:a gång landet i vä- hållandet m.ellan fabrikanter och aeras biträden
SfJntlig mån ,plifvit. gagnadt. Det har i detta och arbetare, och utöfvar på detta område samma
afseeBae t'iktat sin verksamhet i främsta rum- vel'ksamhet, som fabriksinspektionen i 'andra,
met pi åtgärder för afsättningens befräm- länder. Slutligen har det, till åliggande att
Jal1d~ på ordnande.t af marknadsväsendet och föra l'egistel öfvei' alla firmor inom landet.
de indnstriela bÖrserna -genom dess för..
Att nu sö.ka skild1 a, hvad centralmyndigorg llår en »Centralverkehrshalle», blifvit in~ heten i förening med de representativa myn·
rlttad, kOllsulatsväsendet reglellladt~ ochsäl~- di~heterna i detta land förmått uträtta, skulle
liknat ha1~. det gjorts mycket för ~~t främja blifva allt för vidlyftigt.F,ör de~: ~om är
eXpol~ten. af produkter fi-ån det wiil'temb~rg- intresserad att härom taga närmarekänneska la.ndet... På livad sätt, skulle man kunna dom, torde jag få lemna hänvisning till eR
nfåga~ har ett embatsverk kunnat göra detta? af embetsverkets tjenstemän, regerings~ådet
Det h·ar ver~igen gjort det på ett mycket Vischer, 1873 utarbetad l edogörels'Q för, varil'stänciigtsätt; det liar icke dir.ekt ingripit kats' föregående 25-åriga verksamhet. För
a~r~ utan på initiativ frånembetsverket bil- att i någon mån antyda de principer, som
da~s ett ·bolag af patriotiskt sinnade män i blifvit följda vid denna verksamhet, skune
y.fte att verka· för export till främmande jag viljaatergifva en strof O·l" ett förord,
l wr at wurtembergska industrialster och att. som presidenten von S:teinbeis Skl'ifvit till
'l- sådant ändamål framkalla en tillverkning detta Vischers arbete.
»Oeh nu) --- säg~'
vore llo-g' stor, att den kunde bjudas ut v.St6inb~is »torde till sist korteligen
erltlsmarklladen, d~rdet icke g:år an att bÖI'a hänvisas .på, huru denna b6~k itfven skall
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-4td~na vetenskapen. Denna kan liåtnligen vara att allt för- myeket tara h.l~a1·n. tlftefo:r hemti3 : hnrllleqes en ekOBomisk smts- lamod i anspråk" utan vill jag inskl'äBka mig
mYJl·dighet, utrus:tad med blött mycket mått- 1ill endast n&gl'a korta antydningar *J.
liga penuiagtillgln§AI', egendomligt hegrän~Dylika, myndigbetel' 'fulna.t; i de1teS11\ af
lad Qeh lltall ständig beröring med -flfjrea{ T1Jsklandfi -&tatQf; och på seDftu'eåren bar
hnfvu.dfak~orernaföl· ett 1and& ekonomiska .äfven fl:åga, blifvit väckt om inrättande af
lltvooklfDg,-slsonl jOl'dbl'uket, kommunika- - ett ekonomiskt central-parlament fÖ;f kela

tizoosvlsendet och de lagstiftande ol-gane;D, tyska l'iket. -Deunafrågabar dock äBBll
ftlnnit sir färanlåiten att, allt 'mer och mer, icke vunnit sin lösning.
af&t& fllan - alla_t'vång-såtgäl"der ;hu.l uden
I _FIJ~ank,"ike påträffa vi den äld,sta: (}l·gauul6r sinsträfvanatt förbättra sitt 'lands msationeni detta hänseende~ ,Det är -desslt
ekoD9miska fiJrkållallden - ställdirt _och jemt repres@ntativa institutionells egentliga hem.. '
samt pi alla hood~lns -och industriens om:l"å~ land, och de leda der sitt Ul}Sprllng flåu 001lleB funnit sig Mra eftersträfva oehfl~ämja bel'lts' .och TUl;gots ddgal\ Rvad de nuvs,--den fliasterirels6; huru 'den med elle'1' mot rande -föth&Uandena d@f- b4}tI~äffa . . , -sä v'eta
siu vl1ja,småniug<unmåJt öfvel'gå.från skydds- vi, att der finnes ett särskildt 'Ininist6l illm fijr
talls.. till ,~l"ih1),nde~sgrunds~tser,emeda-D det handel ochi,kerbl'uk Detta ministerium bar
visa.t sig, att' -den elJest ielte fÖirmådd:e ,fram- vid sfh 'sida ett Oonseil Sllperteul- du. comkalla en allmi\n" till- gen~m~ripande lyftning mel'oe,de l' agrieultu:re' et ·de l'indus,trie, som
af falliets välstånd ledaBde . fö:rulåga att· ex- sönd,erfQ.lIer i tre sektioner, -en ·fÖr handel,
p-orters} hvilkan- blott kan' ft'amgå ut' en ~f 'an fÖl· lantltbruk oehen; fÖl' iuQustti., RYar
(}begrän$aaeaf~ättniIlg,still:fallenool·oen·de spe~ och en at' ,d~ssa sektionel' bestAr ',af 18 leda- .
ci~aliseringafYl~~kes''Verksamheten-; att den m()~~r; ech' dessutom ingå så,som l~d1l,möter
flUlnit sig ick:e klulllagöra lnd(l&trien en G'el-i dels AtskiUiga 'högre 'embetsmitn å _em..
bittre tJeast' än geuom att så, myeket som betets vignal -och dels prestdent8rn~, in«nIl domiijligt· b:eå iallenne fl~å,n aU reg16m.f\ut~t"iDg j' tOl'nämsta handelskamrarna. De ',sa ledamöter
att el,8B-,' dl deD_lI,pptl~äade med lärdomart tillsättas af reget'iagen. Derje,mte finnas tre
S:(i$kte, OQ;U faBD, - s'ina mäktigaste 'buildsflb~:- rep,1'esentatiyamyndigh6t~rehalhbl
es· ccmsulvaaater 'uti vedel-~öFandes, egen,g'enoin un- tatives de ,oom,m erce, des arts et, rnetier, och
6re;f'vt:SJllng&n upplysta fria vilja; och attd~ss' de- l' agl~ieultl1re, 11vilka förek0illJlUl J lanåets
.Ji'ÖDaste .re~liltat -', u.ppnåtts genom den fÖl~ olika delaI'I oeh väljas af 'de", nätrbtg:sltlkande
agOtl..:i!Jl 8tindlgthå.llu~ grllnd:l~ttsen, att sta- klass'erna sjelfva.
teB elld~ t da ,bÖl' ingripa, när, ett al1mänRvad,åter England beträffar, sA, finnas a:&r
nyttigt m,§,lu~an dess- bJelp a'Psolut .icke kan icke några- officiela handels- och yrkeskatlll~al-"
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.men istället ett femtiotal af. frivilliga förDet är em~llertia icke· blott i Wurte,mberg, eningar, hvilka tillsammans- biltia ~en s. k~

Vin:B&$» •

sam dylika ~ns,ta~t6l'_ ooh myndIgheter iinnas. »Associatien ,of' chambers of eommerce of th:e
.Detta land äl" hvarken det 'enda eller det united kingdolu». De få, dooksinaregle"
ftrsta, hvarest sådana inrättats; och de äro ment~n- fast-stäldaaf »the BQ-ara öf trade»t
}ta.te der icke ens ordnade på allra bästa erlägga derför envisa afgift, ..och en pIllaxis
'sitt. Men jag h~r valt Wiil'temberg fö,r att har· utbildat sig, $O'tn bestämmer hUl'ft ett fl~ms{täl1a ett -exempel på en dylikol'ganisa, reglemente skall vara affåttadt för att ~lifva
ti0n lt d~ls derför att ktlnske ingttnstädes, vel~k- faststäldt. Vidare finnes der en ~"eg~rings"
nillg"'ar\lsaf dessa institutioner varit såsyn~ myndighet, den nyss nä! nda ».Buard of trade~J
bara, (;tell påtagli'ga $omder, -och dels derför 'bestående af dels Pllflsident och vIcepres.ident, a1ttJ am ,0ck&å -en mängd, olikheter, för-efinnes hvilk·a. med hitt'äda,af åtskilltga.afdeimuts..
melhlll detta land och vårt,det sg,mma,doek, chefer handlägga de löpande gÖlomålen, oeh
till f}0lJdcleraf att det är ett litet ,land,' er· dels samme -president och Vipepresident,samt
~jad6r Ii~l'e Jemförelsepllnktei~ä,n de st(>l~aln- 17' ledamöter (privy couneillol'S) hvilka. utgöra
'clMtriidka.nde län.del"ua. en slags konsultativ myndighet.
J'ag v§,gar icke ·nu inlåta mig' på, en när.. , På tal om England t0rdedet böra erinl',ltS
mare' redogörelse fÖl" &rganisationenafdessa omd~ del" förekommande enqu~tEllil enel· P1\l't..
mYDdigbeter ino:m andl'la' ländel-; det skulle lament:ary inqulries,;hvilka gJort· den 'en·
tt)

Bn utförlig Qeh förtjenstfull red'Og'örelse 'för d~ssa. myndigbeter inom tere löJlder bar, StiAn 'letta. ,tö~edtag va;r-- håiIlet, förekommit i den dall$ka. }latiQ)lw:ekonorni~ka_ tid.'Jkriften,

.1ge:1sk,a, industrien St01'R tj6nBt~r genom att var mindre ~l'fQrd~l'l1gt" enär illdll~triEDS~
faI1ständig,tlltTeia,. , de :industl:iela. förhålla»" intresiJen, då V01ro tillräcitligt repreB6Bt-el·ade i
dena samt de bebof och önskningar, som der borgal'eståndet. Emellertid föll förslaget. Kom..
varit rädand'e. Dä man talar (lm desBa Ptll"· met~akotleg'hiin blef bibehållet och, fl~ågan hv:i..
lam,eutal"iska undell's'ökniugskommissioner, får, lade tillde'ss den å nyo upptogs af den. komltJl icke fÖf&ställa sig dem såsom parlamen... mite, som; påriks'aageBs begäran 1874 tilltariska i den mening, att del"as ledamöter, sattes föl" utredande af frågan om kommers,
nöd-vändigt -utses af' och bland parlamentet.. kollegii indragning eller förä,ndl~ade ol~ani
Det händel'• att så sker; men lika Qfta -nigA, sation. Denna komite yttrar härom i sitt
de fria regeringen och kallas äfven -då - par· betänkande: En ;anmä~'ik:uing, som' t\ndei'" els..
lamentariska. D,e hafva .sitt namn deraf, att hatterna om koinmerskoIlegii ind.l'agnin-g eller
de ingå såsom ingreclierande beståndsdelar i ,förändrade org:anis8tion ,mer ,än en gång,llPP"
det, engelska parlamentariskaHfvet. Ochengels!!' repats, är, att bergsl~örelsen, handeln och in-'
mänD,en'hafv;a,äfv'en medafseende på dem bevi..' dustl~ien hafya 'b~hof af mera praktiska milssat sin. skal'på, praktiskahlick; ty skulle dessa mini än de s()m up,pfostras föt' handlägg·
kommissiDuel' vara begränsade inom paria- ning a~ ärenden efter kollegiala foiIJl~r. Utan
mootet;- si kunde .naturligtvis endast
,sak:· at.t au uttala sig; om . giltigbeten af EleJ111a
kUIlBicge personel"! s-o'm der Ilade :plats" vi~lla anmärkning i bela ~eBs omfat'tning kRD.lll8.
intt~äde i dem, lrVial~e.,n1ot ,nu, då de' tiIlsät~s' kommitte.l'åde, som ofv·an antydt" att kO:Jl}C·
af l"egeringen, denna bar frihet att uppsöka merskollegium bar en allt fö!" arskild ställ..
sakkuns-kapeUJ hvar helst den fi;nnes, vare sig ning i fÖl"hlUande till ,nåringsidkat"ne, likväl
\tiO'Dl eller inom parlamentet. Och kommissio.. ej und~rlåta att fl"amhålla vigten derai, att
'nerDa blifv,a härigeDo,m mindre b'ehäftade med den lny:ndigbe$, som skall hafva till uppgift
partifärg och del"8i'S lludersö,kriiJig'al' IP,era opal'- att tillgodose näl"inga~"~as intresse, sättes i
tiska än om. d.e tilla;at,tesaf parlamentet eller vexelverkan med utöf\fl\l~ne" af desS'a när-in-g{l;l".
dell der fÖ'l'tillfället l"å,dande majol"iteten.
FÖr att bereda en sådan vex~lverkan bOl\die via
Om vi nu öfvergå till förhållandena inom sidan af den i k-om.merskollegiistäl1~ fÖ'r6:"
vilt eget land, så finna vi visserligen, att slagna -stY-l"else s·tällas en ~orporatloR, bestå·
vi Bär hafvaen -centralmyndighet för .han-ende af insigtsfalla och erfarna- ombud fÖT
deloea näringar och att en sådan myndig- näringarna och yrkes~ildnJIigen. Af dessa

de

het fmntts hos Qss.sedan mar än 200 år tillbaka,
men att vl. deremot ännu helt o~h hållet sakna
några krin-g detta embetsverk grupperade
11!epl~ese_ntati'va rnyndigheter. .Fö.rslag om in··
.ättandet af sådana hafva dock ingalunda
r.tats. Redau i början af detta århundrade'
,ooktes ett sådant fOl'slagaf den år 1819
ti11s'atta 1\.onliten fÖ.r reglering af l~iketsem·
b&teJ.t och tjenster. ' I det betänkande, som
denna kpmite 182~ afgaf, föreslogs, i sammanh&Bg ,m:ed hemställan. '0m 'indragnlng af
kommer-skoll:egium. och inrättandet af'ett kem~_
mers- o.ch manllfakturkontor under inseende
af statss&kreteraren för handels..- och finansnden, })·att statssekretel'aren till vinnande
af de ullierrätltelser och upplysningaI.', som
han fllUfte nödiga för beredande af de fÖl~lag och vidtagande af de åtgäraer, hvilka
till handelns Q'ch slöj der~ats lifvande kunde
hidtaga, sk1111eega utse en konselj af erfarnehaRi!ande och slöjdidkare samt andre kunnige
män; dock med skyldighet att understätla va-

ombud, hvilkas antal lämpligen kunde bestäm..
mas -till 14, halva. kommitwl"aåeansett, att
tv'äbol"de utses af -'styrelsen förteknobJgiaka
institutet bland institutets ,lärare O'chtv'å a.f
bl'ukssocieteten bland idkare afbergshandte-.
ringen samt öfl"iga 10 väljas ,af StoGkh~lm
och ,Göteborg j~mterikets ,tre städer af fIl"·
sta klassen, nämligen Malm-ö, No.l-rköping 66h

.Gefie, på det sätt, att hvarje st:ads'fllllm~ä;ktig'6
bland industl~iidkare i riket utsåge ,ett ombud föl' handels, och sjöfartsnäringal'D:3 'samt
ett ombud för handels- och handtverksnil-jngarna. Ombuden bOl'de en gA;»g t>mll~6t
kållas till allmänt sammanträde -1 8,toekholm
för att under ordfor.andeskap åf sty·r.el~en8
chef; dels, till ledning fÖl' styrelsens föt~s18§

afgifva utlåtanden rörande ansökningar om
reseundeTstöd och', förlagslån, de,Is yttl'tt sig i
andra, ,näringarne i allmänllet rörande frägQr,
öfv-er bvilka' K. M:,teller', 's:tyrels'en kuullla
vilja hör~ ombuden, dels ook rö,dpläga om
förslag, som af ombuden kunde väckas om
et kOllungens pI'öfning» .
Dessa ledam-öter åtgärder till näringarnas befrjmj6nd~ Om,
kulle !å,ledes e'Bligt förslaget utses af iege- :flertalet' af' ombud, med anledning af sB;daat
,en 00h ieke §enO'tn industriidkarues eget förslag, förenade sig om undel'dåaig, ~ra;m·
a val} hvilket mähända på den tiden o,ck ställning ~ ämnet btu'ae styrelsen hafva till
Gt.·/G/Wn,. J!!-ören. Tid6kri1't :J.88Q. I . "
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-2iliggande att fralll'ställningen j6mte eget nu I sldana 1'8presantativa mYI1di#hete :1 ,om ske
tlerdånigt l1tlltande till 'K. M:t inlinda; 9Gh kUBfltl tjeD~a till l~tlRinl' vid iBr.tUmdot af
närstyre}sen meltan de il"liga ombutts:sam- ,dylika ,myndigheter älven 1Öl~ haB«el ech wi,..
m~Bträd6nar6r någon vigtigare frågas utred- ringar.
FÖl' min del kall jag ick~ såsom
ning komme i behof af någon s,peciel s·ak- rAdaDS erkänna dessa föreningar, S'()ID &mkunskap, b6rde styrelsen hafva" rättighet in-l fÖ'1"niålas i 180.4.iirs näringfJförfflttning.. Den
kalla ettel.1:er 1i-ere ombud att öfverval'a äran- ! torde i frÄga om dem hafva blifvit i det närlnaste
dets föredragning och deltaga i rådplägningen. en död hokstaf-; ty någon störl"e lif&ktighet
Ombltd, so!m sålunda öfvel"varit fÖl'edl",again- h~s /.dessa f<b·eningar tor~ekn&ppast halva
gell, skulle hafval'ättighet och skyldlghet· att, förspOl"tS. Men dere'mgt fhrnes- inQ;ID 6D andel- dfbt åf generaldirektören fattade. be:sl11t nan näl-tng en institution, som uti ifl~ågarva..
afveke frän den -aiombud'et yttrad.e mening, rande -hänseende skulle kunna· tjena till f6l"e·
lAta den samma i ~tyre18eBS protokoll an- -,hild.Jag syftat" på J0rd~brttk8näri;n:gen. Vi
teckn-a. Den tia, under hvilken ombud skull-e veta alla, hUl~U fl''ibetstid-ens statsw·,än och
f\l'Dg'&ra~ kUBd.e beställfD!UlS till tre år, d9'ek eMuom&rsökte' att p1 mell:kautilifitisk vig
att om-bud; som; afgåttt kuwle ~tel"v;älja~. amhilda o-en utv:eckla vål" indn~stri oa:h med
Den di rOl1edragan~6 departem~entscbefeny tt- tvlngsmedeldl'ifva henne framåt; och vi V6\ta.
Jaie vid äreniets anulälan bos K. M:tt efter o,ckst med huru rin~a framg!Bg 'iess:a b~mQ~
att harva aled några ord omnämnt detta' danden kröntes, emedan de me-del, som a.
) OeDtl~alstelle fur Handel und Gewerbe i vandes, ielfe voro de rätta 6eft emed>an de
Wir·$mberg, som Jag nys's :b'eskrifvit, 'att ban nö:dväDdigo,a forutsättBingarflf)" f(j:F indlu:sttli~l
tdr sin del ansåg eR sJ,i;an framställning be- Jitveekling iå 8'akooGes. Mot slutet af frif~gad, och hemstälde t _ att K. M:t mått-e pliB- .hetstiden mäl-ktes -d~.ek tecken till en l~eak
eipielt gottkanna k()m,mit!el'ad~s fÖl·slag, -så· ti0n i rent fysiok1~atisk rikt-ninc. J9rd;btliRso;m utgånget från en riktig taake och le" kat, SOM· förut varit förhi-sedt oet! i~k~ an..
dande till 'en8und utveckling af Jläringslif- sett.s väl'dt de ledande stat'smälttlelU~ IIp:Pvet i värt lana t och att, K.. M:t Ill'åtte 'rör- märksamhet, bö:rj~de gQ:ra $-ina itlires$e,B gtällt4ara sir villa fram,ileles.tefter det -styrelsen lanqe. Och dess liåttre 'viRade sig härvid,
blil'rit i ärendet hörd, best.ämma de n ordDing~ att matt slog in pI, en väg,_ som kunde leda
hvari· &IBbud ror näringarna ooh yrkeshil«l- till ,målet. Sitt fäi'sta ~eJ1tliga uttrY'ek tardte
D>iBg.n skuTle trä-da i förbindelse med styret.. -d~-nDa tendens h;atva fu·nnit i de bekanta, at
en {Jeh deltaga, i dess embetsyel'ksamhet..'}) Liljencrantz kont,rasignel-'ade föl':()rdningarne
SlB()'ID b8kant .,föll fö1 slaget pågl·un:d af.-- af ·17'75 och 1780 ang!eride spaoJDålshanåeln:s
SM&Bl Jag tror - 'politiska skäl. Sedan dess rrigifvande.
Huruvida LilJencrantz uDder
k~alll uågan i det när:m:aste :fått h:~ila. FIla' silla· utländska resor, af h vilka den f{i):reta in..
gall om., kommetsk{)llegii Q;IllOl~ganisation eller föll 17'58 eller samtidig·tm:edd~t att i Pl1'·
in,«rag-ning hat· visserlig6n nästan årligen ris Quesnays bekanta arbete utgafs, S-amm31ll- varlt ber'()}lld i de k. statsverks-prop-ositionel'ns, triffat med den fysiokratiska skolans 1n'årlsDUlD.d&t'~id bar alltid i-uVäIXdt-s" att näl'in~ män . och --del'vid insupit «enaas itlft&l\
garas ieke kunde umbära iatta centl"alor-gaB_,eller om samma' or8ak~r kUlIn-at oberoende af
att fråg();r fÖ1'elågo.,lJom -kräfde handläggning b'Vatandra iaom olika läRd:er flllamkalla s-amaa
af eB sådanmyndtghet och att 'en indrag- verkningar, vill jag låta vara Qsagdt. Del'om
ning a.raf följaktligen vore om.öjUg,
t0rde vara svårt atterh§,Jja full vis'shet. Sär
F:iir min del skulle jag tro, att det icke kel't ä1" emel1el'tid, att. «essa båda förardniu&k~dde &tor skada derigenom,' att f6rslaget, g,ar i-ngID den. fysiokl'atis,k:a s.Kola-n väelte
slcm.Bt det at ofv~llbetriälde kommittel~aae «en 8,töi"sta upi:pmäl~ksamh~t och at-t -T-ltrg0t
flta,mstäldes, ehuruväl det i hval je fall aBbefalte det franska &ändehudet i Stockholm
tUllebaT ett-v;äsentligt steg fl"amåt, ic~e bIef' att skaffa e,nöiversättning af des-am~ma, p;ä
RBtaget, emed:an jag hQppas, att, dä frågan det. 'Turgot måtte fä tillfälle' ·att om I~ras
nu en rlng förr ellel~ senare kom.mel å baBe, inneh:åll taga närmare kännedom. - Man fOl"t..
maB-åt detta repr,esentativ'a element skall satte s'e'dan .i, samma riktnin,g zned att på~
)nUtma gifvaen myeket större omfattning, ett tiixstän-digt sätt ~främj~a lawdtbl tlkets ut·
en fastal~e ol~ganisation och vidsträlcktare basis, veckli:ug. I sldWl,t syfte stiftades 1.811 -vår
itu k:omiten tänkt sig"
lanitbrnksakad,emi;oc1l. se,d:ermera. haiva, krioJ'
J'ag skulle nu vilja tillse) om det icke denn:a sisam en centr·alm}7ndigll'6t gruJpel'ati
mijligen inom vårt laJld ~edan1innas nAgra lillens ku&håUningssäUskap"
>
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asa buh Blngs,sällskap' Jemte de- mötet. fdr.ekornme till t;.ehantllingt 'ael~törlnn
" valtllfJlgsutskott skalle jag vilja bora~ :lf ee)ltl~a;1B)yndigh6~eD förberedas eeh
8n iirebilcl fdl' blifvande 'rep1'8senta.. tt'yekta' betttnkånden derÖ'fvel' i god tid tt~
ti.a myndigheter för h'all~lel och ö;fl"iga n,ä-' delas tUl handelskainrarlle; att e~ra sam.
inga]', hva-rvid ftockalltid' miste 'beaktas, manträde med dessa deputerade kunde aga
att «et i6ke gAran att helt och hAUe1 ko- l"U~ endast om K: M:t sldant påbjöde; 'att
piera, h.vad på detta oml'§'de bltfv:it utl'åttadt. i samm'antl'äde m~~l~n. centr.almyndighetell ooh
Rviiket betydande gagn, jerdbru.:ks'näring.enkamral"n&S deputel'ade jeInyä,1 skulle ega aU
h·aft af ·,i~nf1a Ql'ganisation t behijfver. Jag icke'· deltaga' cheferne för., de _förvaltningsgreD.ar,
här fr:amh'111a.
,bvilkll; handlägga ärenden., som mad hantlelna
Jag har tänkt m-ig,' att den nya or· oc~ industriens utveckling ega sam-manllaug.
gan+8atinnen kunde 3uordnås nngefä~ så-· säsom t. ex~ post·, tull-, telegraf.. 'OCR jei"n·
lllnda~ att i hva'l'j-e- län bild~des ,en llan- väg~stYl'elserna m. 11.; att på dess·a sam'maB.'
d{jils'" Qch industrikammare med ·ett större. träden ·,kulle behandlas dels f,()rfattliingsf~r·
eller m'flldre,' antal ledafilöter; , att .denn:a slag, 80m blifvit·l'emitterade. fl~ån K.,Mrt
kaJJl?mal'e - skulle hafva sitt sä-ta i länets o,ch hval'öfver,handelskamral'ne antinj"en. icke
I'.itlens&taå eUel' oc.k 1- Ji~gl)n annan af blifvit hörda eller' ock af§ifvtt &§, sk11da at,iD~ts städer, om KO! M:t funne sädant lämp- låtanden, att de olik~ mening:srne ytterliga-re
HgaT8; att. dessa kammares uppgJft, skulle .be'höfva brytas -mot, hval'andl'a; samt att bV81·je
llti{,a ungefär lika med de Wiirtemb6i~gs.ka kamm'fll·e tillika skulle ~ga att sj,elf vä;Bka
lla114@lst&ml·atDel, ener att afgifva 11'li.ga. be.. förslag i ämnen, s6m falla inQlll 6mf&ll:gi6t
rå"ttelsel', insamla' statls·tiska uppgiftel" hvaT fijr_ dess verksa;mhet, och' hvilka, forslag jeJDinom sitt d:istl'ikt samt insända dessa berat- väl ,skulle blifva före'mål föl' .behandlililg' l
t' 18er och uppgifter till den centrala myn- gemensamt sammantr·äde.
dighete.n; ätt de särskildt' skulle bitl'äda' vid
Mig vill det synas, att, o.in man
llBd~slklliD'gar Jnom haudelns och, industri-,' sålunda börJar att bygga Dedifl'ån, grIneDS 6mride~ då sädana .skulle på ,grund.'af dai"
den nya organisationen pä en reK. M:ts heglut' ega l'um, och att de dervid presentati v basis 'ach sätter såsom 'spets
sKatlt6 lemua vederböJ"ande alla el"fore.el'li~,a 'för den~amma en centralmyndighet., vare 8:ig
p-p:lysD.illgar, samt föl' äfrigt tillhandagå alla ett embetsverk eller ett ministerium, man
o1r:en-tliga myndigheter Ined a.fgifvoande at ut- borde kunn,a vinna bältre -re~nltat, äR om
tandeD i allt, 80m rör bandel och indu8~l'i; man tänker sig'dettarepresentativa element,
atit a.talet tedamöter i hvat~je kammare skulle' endast - oin jag sa ~r8ä~a --: såsom, ett
bestämmaJs af K. M:t med hänsyn ·tilllänet~ p&bäng ·p'ä. myndigheter, som a 'priori fiaDas
större arIer mind.re utve:ckling i industrielt och hyilka icke blif~it organ,i8erad~ att tjenst..
häflSS&ndeoch utgöra minst 10 .och ,högst göra såsom sp-ets för detsamma. Att dylika,
JO; att clessa ledamöter skulle utses af och af staten ol'ganiserade representativa myn·
blaa. in~im län:etbosatte köpmän och ytkes- "digheteI' äro behöfilga och att man leke kan
idkale, som enligt 1864 ärs författning gjert v·ara belåten endast <ich. allenast med de fri..
Mierbirlig anmälall om' idkande af 'handel villiga, som tilläfveutYl"s red~n finnas, tror
l r a1lffat näringsfång, äfvensomaf banker, jag också vara temligen uppenbart. Hall
Il D u'&r, 8kepPsl'ed~1'ier och fartygabefälh-af- kan visserligen till stöd föl" de fri\Tilliga före,.
v e in'O:m länet; att årligen skulle hållas ningarna åberopa Englands föredöme.. Men
t· ordinarie s'amm:anträ:«eD, ett·· på våren, då.·härvid bör då ocks.å ihägko mm a's, att Bligberättelserna till den .centrala myn digheten lana i detta afseende ,stär långt framOM' oss.
kalle atgifvas, och ett pI, Bösten dels ·för Der är ref1an såmycketgjordt för hanä'&lns
h&Df11iggande af andra ärenden och dels fÖI" och industriens främjande och der åT ·den enfiretaga val ·af repl'esentanter för han· skilda företagsamheten så mycket störr-e än
dels· .farne tin gemensamt möte på hösten: j vårt land, att en jemföl'else mellaD de bida
med centralmyndigheten i Stockholm; .att länderna' icke ,gerna kon ko.mma i fråga..
hvarje kammar-. skulle tiH sådant möte 8ga Jag tror nerför, att det v'Ore ·af vigt; att hlir
utse eD OI'dtnarie ledamot och en suppleant, i 'landet sinföra dylika fasta representativa
dock m~ rätt för kammare, som sådant ö-n- myndigheter, d'em re:g.eringen kunde rldfråga
ade, att tillika utge en extra fu llmakti g vid lltarbet~ndet af lagförslag inom dett<a
att deltaga i mötets ö,fve~läggni'Dga;r, men råda och .hvUka tillika kunde gifva ut'tl'yek 1;.
- e j des eilat; att dt}~r~~t1ell' ~Qm vid qe q~Ddel$· QCq iud\tstritd.kande klasserBas eilf
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(inskningar. Och särskililt tarae detta b891
tydU,gt visa sig i dessa dagtar dl mans&tt
hBl'llwm den ena af rik'Sd~16ns kamrar beSIll at eD und. fram s:täU nlng om vidtagande.
af tga1·der för utredande af naadllla,s oeb
in411striens ställning i värt lalld. Det' tSl'd:e
dml" g~n icke vara tvifvel \lndeJtastadt, ått
1

i häa4ela <lenna fr ',.tännin« bUfver iks
dagens beslut oeh vil1B.:er K. M:ts bifall, det
skulle v,a,rit af 'icke ri.n§a. .g~Jl, om m,an baft

en ijfver hela landet lltbl~6d,dl alla lalul~ts
näl'j.~gsidkande klasser omfattantle o;l'gsisation" . som. kunnat vara· belljelpl'tg .vid «leDDa

vigtiga frlgas utredning;

Redogörelse fUr det .hufvudsakliga innehållet af den utaf »die
C,entra1stelle ' fiil~ Handel un.d· Gewerbe» i WUrtemberg tltfardade

Anvisning för affattandet af Handels- och Yrkes. . kamrarnes årsherättelser..
Dessa berättelsal"s inuelråll sönd,erfallel" i dem ,anmälas, att framlägga fullständiga De"
tvi delar. Den förra ielenär .afsedd att vis fÖl sina l1·ppgifter. .
lemDa ktamr'arne tillfälle att uttala ,slna åsi,gAllmänna teol"etiska betraktelser Öfvel~ natel" betl~ifande företeelser t åtgäl'der Bch in.. tionalek@nflmiska ämnen få i'cke i irab.:atl"äittJlin~ar ti11höl"8!&de det ekoD'o'miaka om.rå,-' ,talsarna föt'eko.mma.Kamrarnes med<lelan*
d:et samt att bringa till regel'ingens känne,. uen böra derföl'e alltid aJl'slnta sig ttn någnt
iotnkam.l"arnes önskningai" och andl'fl:ganden, t61"61lgga:nd'e beho! val'e sig inom k1lmmarens
i &fse:en:d~ .~ fl ämjande' af handel och in'dn- di.strikt eller landet i 'dess helhet äfv611som till
å,ri~afvensoin ,alla Bådanaföl~slag till för- speciela frågor för dagen-af ekoRomisk ll,atlll".
bittrin:gar, för hvilkas .genomförandeerfor-, D,:e deI,till bänfö,t'liga förb~ll~n,dell 6eB andra"
dl"H medvel"kan från' regerings-· eller d.e kom- g~nden bö~ra belysas och, un.deTstödjas ~e1lOtn
DlUflala m yn;dighetern as sida.
praktiska och vetenskapliga moment. 8t:öt'lte'
D'&Jl senare d~lenåter bar till uppgift attafhandUng.ai' af monografisk karakte'f äro lllRskildt& den ekoIio:miska utvecklingen under «antag.sYls medgifna vid frågor, sall 'B'afva
dB't gångn~ året, inom såväl j{)rd!lrr~ke!t ~om ett allmänt intresse ~ för .det WurtetllibBt'gska
h~ndeln och industrien, .och' bör derföI'e inne- landet eller' de till tullföreningen bÖl'au;ie länbAlla en l'eilogöl'else för de faktiska förhål- der oehdel'före äl'O afseddafÖf en vidsträcklO

ll

bt1l4ena sådana de under den' ifrågavarande tare, äfven utländsk läs:ekretss.amt till fölJe af
pel'ioåtlll ino'm de ilämnda grenarne af }rus- sin natul'el'fordra en ut~ö'l'ligare bevis>rörillg.
h'ållIttngen gestaltat sig.
De allmänna ekono'miska och affårsföthall~ndena såväl inom konungariket Wu:rt8m'herg
A~ Förra
80m ioo,m aesärskilda kam1"arues områd~n
äfven.som tullföreningens utveckling erbj:u!a
-La.gstiftn,in'g' o'ch förval:tnin:g.
hval'je år ämnen, beträ1i1Jnie hvilka.lHliu4els~
De· af kaml"ar'oa under 'denn~ l'ubt'ik nita.. kam:rarne .ega tillfälle att framlägga sina
ladte önskningar och framställningar prö-fv'a8 ågigter Qch önskningar sa.mt göra d'e fl"a;,maf Oentrabnyndigh,eten såsnal't ,berättelserna' ställningai', som del'af föranledas.
inkG:mmit, 000 anmälas föra dess<a's tryckning
.
delen.
110s v~<lel'~hörande myndig heter.
.
.

delen.

B. Senare

Då, ett D6g,grannt framläggande af de -tak- De·n ·industriella ooh. k'om,me:rsi'e·lI.a röti-sKaföl'bållandena utgör fÖl'sta vifkore.t fÖl'
relsen. ·--AHmän öfversigt öfve:r
ett, undanrödjande ellel~ 'afhJelpaude- af' ,sådana
..•
I-'f t
pI, a1fål}slifvet· menligt inverkande förn'ållannarlngs I,ve.
,.
deJ)~ hvarö,fv'er klagomål kunna i bel"ittel,Så'sam inledning erinras i. k01"tb.~t OJn d;e
sern-a :anföras,s:å bÖt'a kamrarne ttppma.ua inom kamlQaren,s o'mråde befintliga hufvad·
d~ peTsoner, af bvilka dylika klagoml,l h~),S"Bäkliga ind»stri· och haudel:sgren~r-sa,mt 081-

Il 'il-Sli ett al1Jlänna karakteI- tlnd'el' det!
glngn3 iret,
~
t

I. Anstalter fo'r handelns och indu.
·striens främja.nde..
1~ Transportväsendet.. .
2, Marknader och meS·SM...
D. Ötriga, inrättning~r,till
, . lifvets. befordran.

Inatlstriu;tställn,ingltl"t
·Omllämtl&lltlet af s§;dana it1du'Strig~ ..en~,
fth- hviIkas - fortko;mst d'e llatU:l·ll~a vi1k:Q~e-!t
inom k:a,m'marens otnr&de finnas.
Vid re(logörandet , för törleppet oen' resul1t
tatet af a1fär~J"na' fnom de g,äir,skild'a greB&rna
bör hänsyn tagas till följanqe förh§'llan:den:
om tillökning' eller triinskni-n'g i afsättniD
gen egt l"um;
,

om 'utvi~gning af tillverkn-ingeD miit.andB
Sparkas- af maskiner,' användande af ökad,tJ antld at··
801". Produktions- och konsumtionsföreningar.
hetare fÖl"ekemmit;
,
Raudtverksbanker.
Oll1 märkligare förändringar i afli;.n,in'gsUI. Produkti.onen af jordbrukets Iförhållandena' egt l"um.
, ' . . ~_ ,
alster och handeln dermed.
Angifvande af årets tdlve:rkning· Ulom
B.örser.

FÖ1 säkringsanstalter.
11

störr@ föret~ samt af .de m·al'knadet,hval'ä

IV. Trävarurörelsen.·
den bufvudsakliga afs'ättnip'~en egel" )'litlU.
. · , . · l ...
Härefter följer den speciela redogiyrelsen för
V. Den lndustrlel a produktIonen. de särskilda Yl'kesg-ren:arna f6rd:eIatle i föl•
.<?m de industriellC! förhållandena i all- jande gl'upp,er ~
.
..."
mamk.et.
Naringsmede-lsindustrwn.
. U:udel". denn~ l'ubrik ,~PPtagasså~ana n~.
Byggnadsindustrien.
tisel som angä alla ellel ett llertalIndnstrllIK t 7l·:J.
t "en .
.LUe ali ~nuus r~ . t

grenar..
.o
'k"
. 8.tåeu'de ·artiklar undel" denna l"ubr'ik 'äro:
a) J ern· och 8tal.fR:b~~1 a~lo~en.,
DeD: lilla industri,ens tillstånd i allmänhet.
b) ~op,p~r. ocn m:es'81n.g~- dItO.
Arb6tsl&1:el' och arbetal~förhåIlanclen.' Å1gär.
c) MaskIn-, ur: ete. dl~O.
der i6r arbetarnes bästa t. ex~ geilom inrättande
d) Guld- oeh. sIlfval'- dItO.
af Rrbetarebostäder, nnderstödsföreningar o. d.
Väfnadsi1~dustrien.
U ppllör-andet eller inrättandet af nya stör/rea) BOIDulls-fabl'ikationen..
iDc.msb'icella etablissement äfvensoro införand.et
b) Ylle- dito.
af. nya f~rut. _ej, fÖl'6komm~nde·i~dus~rigrenar.
c) Linne- dito.
.
Vu} om.rOl"mila~~et .af ~y;a_ anlag~nmgar får
d) SJden- dito.
,
.
~ k1);rt l'~degorel~.e. for de ~eKnlska anord·
e) Fö'rarbetning af blandade, råämnen.
Jlln:prna,.~dlvel'knlngens om fan g, arbetarnas
f) A.nnan textiHndustri. .
antal etc. Icke saknas.
B d·
h .f.'~. b'l"
",.f t·'·d
Byggnad'sve.rksamheteR i allmänhet. Till..ere"n~ng· oe,. Jorar:enlt.ng Oi.j·a er.
ko,misten af nya' ni'era betydan4e offentliga
Trävaruindustrie1~.
verk och ·anstaltal- af allmä~t gagn fÖl- hela
Tillverkning af ben- och hornvaror~
kretsen eller, s,ärski1d~ kom~uner, så framt
Ti;llverk11ing. af musikaZiska instrument.
de' afs~· han~el ocb lndlls~rl såsom t. ~x.
Halrn- och hårarbeten.,
p' , ".f. ·b· 'k-.t" ,-'s8.1uhaIl.ar,..ne,~erl.agSmagaSln) stl'öml'e~snIn,lal\
va:ttenled'niugar.
. appe~sJ:~ ,:~ a ~on. . .' .
UD,de'r denna rumrik omnämnas: Bildandet
Den. hlterara pr~oaukt~onen oclt konst
af yrk:es~ och skrÄföreningar.
industrien. '
Utvandl'ing, ·då· sädan från di-striktet i'
VI. Handeln.
hÖ;fregradegt rum.
p
enningeoch
j01~d'inar k41Jade1:/;~
. Företeelser inom det .industriella och sociala
lif\ret i föijd af näringsfriheten.
KoZonialvaror.
Gs'rclfaltibandel ns tillstånd.
Draguer.
Den in dustriidkande befolkningens tillväxt , Petroleu1n.
i städerna. Yttre hinder för yrkesdrift och
bandel, framkallade af naturhändelser t.ex, ~. Eärgstofter.
Ste.nkol.
vattenbrist o. d.
r

Ortl.förande :",

Om

d.

Sta-tsrld.~t

.P.J.

vO:NEHREN~EUI.,

s·.

Åxell höll fölJande före-. torde väl alltid 8ä fOI'·blifva. Medan foroom
fr-itt-<ombol'diPl'i$et fQga varierade, har dets'am·
m~ ..d:eremot under senastedecellllliet varit
den interu.aticOJlena triivarll·undel'.k~s;tad.t de mest v'åld'samlllca ve~ilin.g'ar.t
h d In
. lik. v11dsamma ungejffj;l' som jernpI-'isets. T.tl}·

Het'r DoktOl'

ärat"

Hel~l' f.

.an •-.e'. '-.

forene

ly4116 tl-'äpriset e. i. ·f. lageR

fÖ;f

till-

gl»g oen efter:frB;gall pi, -- larty-g, ty s~'&JlfV"a
vai:an kude anskaffas i tU}ricklig mygi;en...
het, så SDtlTt beho! uppstod. Numera är ~-et.
tiIlg&ngen ich 6ft~1~rågan påy-aräll, sj~lff
so'm b~stämm'er prise·t -pi .8'å ,väl el.p0rt- 80,01
imp()1-.torten. .]rör Iivarje båca-e 6\Xpoxt0jJ: 0011
Engta,nd.. imp~1~6rl!.t trä;.· och . andra län ~ ~m~tör. hvilken .icke . ~~jer. ~ med Iltt.. g.i
der,så"S'om Brltls,ka Amel'lka, Tyskland och 1 morkret, har d~et .del'for bhfvtt en allt s·torre
N0tVr~ e~~&r-ter'at. denna vara; men .den to- och större n~dyä-ndighet att .känna sI, väl kontala o;nlRttuingen ·tQl'dtl kn·appast hafva öf.. sumtionens som pro'duktionens belopp och vax.v:el~stigit 150 millionet' ku:bikfot~
Nu hafva liugar.
låDVt ficare länder, uppträdt både S'Ojll konsn·
Mitt· föred'rag' i· aftaR utgör ett försö;k att
meDtar' Gen pJl'od ~ceDtel- 'i stöt're skilJa; d'en utreda. hlthöraaie förhållanden. Det är vtsiDternartlollella omsättnj,ngen o:Jnfatta-r min-st serlig.en .grundadt på all .den o1leiella oeh
0'00 millioner kubikfot per ål·, uprgäe-nde privata statigtik~ BO"W stått till mitt {ö-rfo..
Rldel' goia kenjunkturer till ett värde af g:antle; dock ~9;n ingen yilligare in t~l&r-~u.
500udlliofHn" .kronol- f. o. b.- Qch650 å 700 &l~kä;Dna i huru m§:n:gastyeken d~ts'amm·a bem·ttlioo.el' e~ i. f. Q'm vi .dermed jemföra höfv81' rättas och komplettel"å~. Om tl'ilvarlt·
keita ver1deu·s pl'oduktion af gu1d, aom' skat- handelns statistik vore fullständig och snabbt
tias till 5-20 .millieBer kronor, af siliver, tillgänglig, 'borde man emellertid af d:e;G'sams~)m. apPg1ai' till 270 mtllionel'} af stenkol~ ma lättare än. af nlgon anu.an"faru'8t"ti~'~fk
s'o.mhel~1tk.Ras, till 1 000 milli~ner kronor, kun'lia komma till allm~~giltiga slutB;atS61\
så knUlla vi sk8ipa oss en ungef-ärllg fÖ're.. Råvaran töre;finne's endast i begränsad my,ck;,el1"
atällD:inig om den internatiouela trävaruhan· be~; det fordtasm ans:äldrai' för att nypro,1hlclelDs hetN(lltei:se," lVIen Ju storre· deqvarrtite-' ·cel~a ·-denis:a:m,ma.. Vä,derle~sföl)hårl.a;liden~ ·s'om
fel- a-ro, med hvilka utan i handel, och van· spela så ,stOl' roll vid f1"ambringaudet af-aIHll'a
d:~l optu'erar, de'fto oundgän.gligare är de<t att Jordens alster, utöfya här intet di~~ektindy·
k-.ä1lD'3 d,61'as ·storlek ocll- de vexling~ar t de tande; .ej helltn~ varSIl'ar man. ällJHl n~ågJ'a
llB!t1~rgå. I fOtona tider var det fi~aktern3, förebud till l1ppnD.nin~ai', hvilka iIilom. ~tå
80m s,peJaie största l'ollen i trävaruhandeln, många and-ra aifär.sgrenar inverka stoj?aod~e
tiy de llpug.ingo ofta. till 3 a 4 g'ånger varans på produktio.n 6ch kaniel.
Tills 'dess Silb,ip~is; nu är ä;tel~ förhållandet det mots~tta och pien ellel O'elltral&frik,a 'kunna leVel'i15& paj'"

Herr Ol-'dfö1~antlel M. El Egentligen
Il' i:et m~d ingrångeD af' dett-a 8eke~s 50·
tal. se. int-e'rnatianeIla träva1'uhan;deln b.Öl~-.
.j.ar -aren påska u-tV'eekling, hvilken sederael a. u:tmä:l'kt den sam·ma. Visserligenhatte'
äfv~ ti~n,f,ij:l~ene en delländel·, synnerligast'

J
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Vllite i Jhropa f6t- l'lmUgt Pl~ ,St, bafvia Pe1~ ål'. Jag bel i $ammallhallg hil',Jfte4 fl
i i f1tAga om. prod;nk:ti;onen elldast a~'1'äk1}a; D1pelai att Lont~()ns .imp01't icke lltgÖ.l' fulla
m;ed qva-..titeter, SO~ ära ätminst6ne i vis:s 2\0 plrou. af~'hela :Eln·glands 000 att ett plus
grad ge,Dska nogca kända. HV'ad'k6)nSumti'Q" .ltIler -minus ·i behäHningelt derstäieB icke
Ilenlter beträffar, vexlal' Vi&sei~lig,611 dien· borde i och för $ig in v8I,"ka Bå p:l DllQl'kna8aBUna n'~got med v:ariatiouel"Ra i handel Qch dens stämDi~g,so'nt vanligen är fallet. Det
f&'etagsa:mn-et, men. är ,dock yttepst 'beroenå'lål' visserligen sani, att ,en öfv:ermå;tta:n öltati
af :f0'lkökaiug.en samt väl-s-tåndet oeh. stiger tillförsel' till London gifver ett temU;g~1l nrog·
s~.ejt J~mte dessa. Endast förbärjaRd~kl'ig, giant uttl~y.ck för Pl~o,duktio;nells. ÖfV61'SKott
fal's'Ot-er och· s',vära mi-ssv-äxter kunna hinara öfvel' det konsnm·tious'hehof,· 80m fÖT tillfället .
di&Jtna jemna tillväxt. Det är således" mJn' 'vaTit rådande. D·en vara, ,som ,icke kan ,sälljas
ö{-veftyg~lse, att trävaruhandeln mer än nå- f. o.~ b., k'O~sigueras' nemlig,en helst. till elen
gilfl annan' kan betj,ena stg af statistikens })lats, d'er kODfiumtionen är stäl~st och, d:el kapianvtsu.illgar. ·1 .denna öfvertyg~18e har jag tåJet' 'alltid. är fäl'drg't att gifva fö~rskQtt' m'0:t
oek v-lgathoppa~ att ett bidrag tIll frägans pant af gods, uppl~dt i docka. Men äro lB'gtrtredoing icke skulle vara utan allt intl~'8SSe for ren på·alJ dra im,JJortorter· 'reduce!l'ade, utrÖ,·
Föreniilgeus äl'ad.e ladam,ö·ter.
uaturligtvj,g en stor'·behållning i LOlldGR iat&t
Jag skall- tillätå mi~ först lamna de- ,siff.. ,mera afsevärdt hinder, för .en Pi'"isst8gxiBg,
1'9'1', S881 belysa im pt1pt och kons'umtio;n samt såsom afven i ål' vis·at. ~ig. ,Påg~ende kt1l·
expGl't oe:h produktiGD'; sedermera nämna n~- slgnat10ner .ti1i London äro myek~t dMiga
gJli era om trävarUpl'iserna, samt till sist ,tackaR på m:arkn:adens ställning; en d,er~v·a:·
angi;fva dta 81utsats~r i afseende på de -när.. rande ,större behållning från ·e.tttör~ä'8llde
mast8 framtida lltsigtel'na,hval'till de anförd'a år bety del' mindre.
'
.
si1fl'Ot~JUl synas mig gif:v::a anledning. '
Hollands .statistik, älver träval'uiDl:p0rit6n
*
*
böa~jar 'först. 1872. D,etta land har ökat sill
*
. impo:rt fr~R ~tt· me,deltal .af 18.t ö mi11if~nelt
I 's'tora dil"ag' sea t, an,gifvier imp.orten af j kubi'kfot u.naer -åT en 1i 72 ----1875 till 22.)5
trä äfven ktJJlS'um~thnu~n, .för 'så vidt den fylles' millioner ,UnGEU' .1875--1878.. Ö·kllingeD h,af
fl~lll u:tlandet.
I de flesta. länder samman·' varit 5t 5 proQ. pSl,ö,r. .
llfl a d~ b&aa, åt,miustone om man tager ett
1Jelgie,ns, statis,tik' Btngifv'er . konS~;'tmtNn:~Jl
ierlrigt med61ia1. Enda$t i fåt fal:l i:in'01"~ inom la,ndet.t »q\lantite declaree en Can60:m"tapar ett land s&som mellanband för konsum- matiODt. D.en har fl'ån ett äl'ligt m~g:el_l
tioro:en. i ett a;nn~t l&B:d och di, vanli~ast blott af 8J 2 millioner kllbikt:ot und~r p~riod:en lB:ti8
i min:<lre ·1valiti~telj.
. -;;.1867 stigit till ett medeltal af' 14 millio"
p§, plansch I anfg~fver det öfversta dia· uer U:lulel" åren 1807-1876. . Läagre gäl:
grammet Ilnglands hela import af trä se,. ej den statistik, som 'varit mig tillgäng1lg.
dan 'år 18'56 i millioner ,kubikfot; det andra Ökningen ha.r varit 70 p:roc. ell~r 7 }}l~QC.
LOJDciloll's tl'ävaruimpol~t sedan år 1870, de.t pel~år.
tl'edj~, Holla.nds impol't af trä från .och m.ed
Frankrikes statistik a,ugifver icke trävara..
1872:, aet iJerde Belgiens konsumtion af tl'ä. importen i kubik. Jag harderföl' val~it ,n,ijdsegaD. 1858., allt i mill.ioner :kubi.kt'ot; samt sakad inskränka mig till att ~ppdraga ett
«et R-eaerata. Frankrikes imp-ort af en viss diagl~am ofver d~t antal meter, som lS;Q;m.
kl'a'8s trä. sedan år 1859 i millioner metros. vi'ssa angifna gränset' af ·tjockiek bli'fviJt i,~
I

Un:.<ler tolffir,spel'ioden 18å6-iS'67 h~r Eng- pOl'terade och hvaröfver upp'gift' finnes. Den
lands -- med Engla<nd fÖl'stål' jag här liksom uppvisade kurvan g'äller för sågad:t tl~ä af

öfv'6"Jta1l:t i Get fölJande' 8tol'britanBien eell Il'·
larud elltu' United Kingdom - import i me··
d~ltal varit 150 milli9uer k:ubikfQt och under
tolfÅl·sperlodell 1867:-1878245 millionel'.
ÖkniTIgen å31'såledea utgjort 6'3 proc. på 12~
ål' eIlat"' 51 /4 pl'-oC. pI' är.
}'tbt Landan$ i:mPOI't. finnas statistiska upp..
gifter 6nd'åst för åe senaste åren. Den har
aJld~r ,p:erioden 1870--1874 varit i m.edeltal
54 m:il1i.oner kubikfot oe:h underJ874--18T9
G ,2 mdUioJler m~d enök.uing af 41/~ p:i:o.c.

80 millimetel'S eller 3 engelska tums tjocMek
0chd'81'uIidfe~') sål~des fl1.än och med
12
tums plank titl 1/4: tums bl'it.der.' Mede.I~
talet hal' under perioden 185:9-1868' viartt
65,5 milliQner m·e'tres, under 18{)8..,..;..1818
128 .millioner. Stignillgenhsl':således varit
97 prQc. ,eller 8,3 .prQc. p.er är., hVM-viddock
böl' anmärkas, att s;anDolikt den d'iagra..
ferad,e klassen af tl1ä har stigit mel"Q än (fl..
riga sOI'ter; såsom huggen vara, Ul:aster, s,i..
fOl' m. Dl.' 'och att således: den· äli~ga ·medel-
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~lmDtg af 1 Pl!fle., soin vi flln~it för B:elgien,.
SlUin,rikt il! <hn riktiga äfven fel· Frank1"i'ke.
Jag. &llml~1 a.tt 4: metl;8.s' 'af d,e iJlaglafm·ade
ddmensittllefll.gå pi en kubikfot och att 8·1·
leaes iessa 12~8 millioner m~tres Dl'ots.;vara
cirka 3,2 millifi;nell kubikfot. DlstatistikeJl
&Dgtfv61" värde'b af allt öfi·igt till Flaankrike

Böka. . vi DU :i8ktltel'& de up,p,stälda di• .
gl"am·tnBrna, så ·skola vi fimIa, tvifve1sll-tan
till vår IOI·Väning, att de olye1ro:r, som tid
efter annan öfvergä, veJ:lden i foxm af kom·
mel·siel1a oeh industr-iella kriser, lltöfva IAngt
mindre inflytande på kOD$Umtioaen af trä,

än man skulle val"it böjd att a priori all'·
For att leda detta i bevis, Behöfva
gå länglae tillbaka än: till d:e SiDast
&f si:m,lare~ biUigÅl"e-siag, torde.hela Frank~ flydda åren 1875--1878. De halva Val~it
lik\6S träimpol"tD'öra auslls till U&got 'mer utmärkta af en allmän afmattning i fÖl~etag
än dub.belt denna qv,antitet eller oiw'kJ'lng 70 ·samkat och produkti{)l}, som sannolikt $:öker'
mIDioJ1er &tt»lkftlt. ' Från Svel'ige ens,amt sin like i Vål· tills nyare histol~ia. Icke desto
var den 81 millioner knbj·kf. under ål~ 1879. mindre har ko;nsuultion8Jl af tl·ä vuxit ·med
Af T'IJ;sklallltls statistik .öfvår tl"ä,importeB jemna om ock f vissa fall' något mindl"e steg.
h.aJ! tRaD föga leQning. 'Den bärJar icke fÖl11Jeln!~1·a '.vi Englan·d.s konsumtion under åren
år 1872 ochsiffrol'na gifva Inka &~alt på' 1871~~874 m~: den. ulul~r ,å1'e·11l&75visa ft&gel". Im,orten ap,gifv8s till ctl~ka 1878,. ·sa finna VI;, att l-Inpol~ten lIn~der ci$Dfl3
80 m,illi'OJD;61r kllbikfot, men tyska trävaru-. 8:e:na~ae per i9Q ingalunda varit mindre in
köpmän skattaaen im.port fö:r ktlnsumtione:n~ förut, utan ~tt den tvärtom. ökats 66h att
~.af.t hV'Il'Om häl·' 'är fllå,g:a,. tiI~] ···knappt 40 medelö:kningen varit· öfV'er .21/2 proc. unclei~
million61' kllDtki@t,' ltv-araf 20 millioner lm- 'det ~tt ;den· för perioden i sin belhet ulilP1
Jl(jJJ't&~aB' 'ÖfV81 lallQ .ttrest fråD Österrike ocb går till 0 /4 pr{)c. l London. hal· ökninRyssla;ud.
De återståentie 40 mitliOSl,ern~ geR uuder 'dessa senat'e :år uppgått till 4 1{2
kllbikfQt~ som impol"'t-eras pK floderna ,fr&n proc. I Holland har den llpp,gått till 5;,5
RY~'81ai1l'(1, Pol~n (ilan Ga.lizLen:, exportera.:sånyo. pr<rG. per år. I F,rankrike har mede:~$tB., F"6t~ Fiirenta Stalern(J;S tötala trä;im,p0rt·nn~. ri~gen ..UA,d8~ .~a~m:a ..• tl'yckta pel·~{)d v1lrit
ne's inltiftl statistik. Man ve't d<>ck att 'de~ra'S stQrre .~an nagounn fo~~tll. D~~ ,vIII synaB~.
imvort frin Ciån.ada upp,går 'till clrk,a, 21 SQm ODl 'ma~ .~ore bel·attl;gad td~ den. slutmnu\oner kllb~f0t~ hvad~~ul d~n totala imp0r- .s'ats~n•. att .~~'~ .~r .en var~.~. som".tlll h~v~..
tbn tO'rue kUlll1·a a:nslås till nagöt högre eller ~~kllg del" fOl ~I ukas af den dagllga,~d~antill 2iå millioner.
. .
<lIga kOll'Sumtlonen,.och att dan de] del~f,
1'n;",
,......•" . .
..
••. '.
.'. . .
.
'.'
som. vid tider .af. stark·spekula;tio:n i husROI" ie ofrl.~a. import.era~de la'ldern~. s·~k- eller' fabriksbyggnad~r .blir .anviUldi
blott
t
n;~ af1astatlstlka data .öfver qvantlt~~.en)· utgöl" en mindre d'el af den konstanta. och
men m~n k:a~ ".~~d ledniug af d~r~s" tralm- så att säga legitimå för·brukningen.
P~l't ~ån ~':~lge .. ~amt, af de var~~elop~,
En intressant fråga, äräfven den, lmwu
s~:'fl 3.l'0. angl~~~ fot ~?Ia~ totala tnumpOl t, mycket konsumtion tillvi4xer i /i.rligt medel~Q1'a en un~fluhg berakm.?g af.. ~en samma tal. Jag vägar anse, att diagl'ammerna får
~amt med h.l61p ·del"af upp~atta folJand~-tabfå,. Engh\nd, Holland, FI'ankrike o'ch Belgien
ö1fver .
.
.
lemna ett ganska tillföl1litligtsvar pI, cia tta
Tt"«~IJ/tu~mp.o.rtern.
Medeltal 1872--1878. spöl'smäl. Årlig,3 akn:ing'en fÖl' dessa lindat..,
i:mp:OJ~teradt trä lika högt &(i).m. 'värd~t af den :taga.
diagraferad-e klaBsen; men del'i tlå in,gär tt"ä vi icke

a

En:glaaG
290 mill. kubikfot; hvars konsumtion uppgår till 400 milli~oner
FranKrike....•...... "'l'.
70 ,u
kubikfot eller QmkriBg 4jö..delar af h~la den
TySiklaD~., ·.. · .... •· · ·
·· . 40 u
internåtionella. om;aättning6R, äir i§6Jlomsaitt
Fttt:enta Staterna-......... 2-5 u
5 t 4: proc. " Om vi antaga, att ökningen i a~
Hpllanä
·····
·· •... ,20 u ö f r i g a ' Utilderna· i medeltal är betydligt min·
~B,elg;i~n_. · .. •. ~
~
,18"
u
dre, t. e~.. blott ·8 proc., 8:å (n'håna vi doek en
D:auma1"k ··.. •• ,· . ·. . .. . 14. t;
u
] medelsiifra föl" den totaiahliga ökningen. i
Sp,a~'i~n ~.: .. ~
.. . . .. . 12"
;,
Jionsll~ti{jn af ~Pl':C., ~vilken snattare torde
M~deih~lan.delna.........
6 n
u
I vara för låg an f 01'1 hog. Densamma mot~
Austral16n ......• · .. ~ . ~ •..;..
5 ,;
'i'
syal"ar en årlig tillväxt .i lm port af cirka 2,6
Por\«"alH
,
,~ .....•.
3"
u·
millioner kllbikiot ellet' 160000 standards.
(Jfriget. s§;sum BltasUien
Det ärgoaBska märkligt,
pl':od.aktioJJan
La Ptata. Gap. m. tn. . 12"
n
. hitintills kunnat följa med och äfv_n tiitals
lO •

,

•

•
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il • .. • • •

j

att

Sum-m'& 515 mitl. kuoikfot.. ÖfVll·skrida en ~å slla'bbt tillväxande k0asum'"

tioR, slBom SynflS åf «le fakta, Jag: B11 g~r reA.Qoorade från,ud till kubikfGt, angifvaS
att framlägga.
' t i l l respektive 7S, '8i ,oeh 88 millioner kubikAng§;euåe den. t()trila tl~ä'val·nexpolten RIi- fot. Att d'öm:a af andra tecken såsom t. ex.
Bas 6~akta si'ffrol· endast för Sverige, Norge 'af~~porten till LQndon '.tYckes den. upp e
o'eh Finland. Diagrammerna på PI. II gif'V:l' tiil nära, d.ubhla d'en fi~:ska exporten.
.
en bild af fötändringarna i denna ox,port
lr 1878 expolterade B'I"itiska. Amerika 92
Finlands statistik öfvel" träexpoltens qvan- millioner kubikfot,hvaraf fr2 milli:Ol;Hu' till
titeter böt·Jal- med år 1861. Under·åren England, 21 millioner till Förenta Staterna.
1861--1869 har m.edeltalet varit 15,4 mlllto- samt öfi·iga' 9 millioner till Frankl;ike, :Elnlt81\ under 1869-1878 2'9 millionel-: 'Ö,knin- gelska VeBtindi(~n;Syda'merikat A~straliell,
gen hal· vatit 90. proc. eller nära 9. 5 pr0c. Spanien m. m. Dess totala medelex.port tOl·de
p'er
Densamma tog sbi\ egentliga 1)ö'rJan belö,pa sig till cirka 100 millioner knbjikfot.
med '1f 187'2, och har sedan dess varit 130· FÖ'r andra län-del-s såsom Östel·rikeR, Mexiprac. elLer 13,,7 proc. per år.
kos m. fl. -totala tl?äe;[pOl~t sakna! äfveu till·
Nff~ges statistiska u ppgifter "öfvei' qyanti- fÖl·litUga siffror.
.
teterua exporteltadt trä hörja' också med ål'
Deremot eget man. -f..allständiga. up,gifter
1861.· lVIedeltttlet har under 1861-~8.69 om alla träproducerande ländel's expurt tilZ
vgrit 63,.6 mi11i~ner, under 1869~1878 66 Englafl,d.
Plan.ch III ..innenållel ;diiagr~m
ml11i~;1l;er. Ökningen har således i sin helheter' öfver Sveriges-NoI'ges" ,Rysslands (Finvarit .en,Gast 4 I)1~OC. eller ungefär 0,4 proc. lan~s. det"l inbegripen), Britiska Am&rik~ll,
per ål\ N ol~ges export af trä synes hafva Tysklands, Förenta Staternas 6ch Fl'antrikea
kulminerat år 1873 rör att sa.n nolikt, aldl"ig export till detta land.
mera h'bJa sig till samma siffra.
8veriges-No?"ges expo~t till England h~l" st!Fi'f Sverige h'al' man qvantiteterna angifna gi't fJ~ån ett. medeltal af 38 miUionel kubik'seciall år 1863.
DeS8föJ~innaIl'" är endast fot undel- åren .1856-1867 till 86, millioner
s:tycketal eller också ·delvis 'stycketal -delvis> under 1867 -1878~ Ökningen har varit 12·6
kubik uppgifna,. men man kan approximera proc" eller 10,5 proc. per 'år. Den. kar varit
sig till den streckad·e linie, som jag upp- gansK'a Jemn under hela period'en 1857-187-3,
dragit setian 1855. Me.deltalet bar und·el· m'en' har sedan' des's' aftagit. Så h<3,r den,
eri:odcen 1861-186'9 varit 75 miIti0n~er k;u- under äran 187.4--1878 blott val~it 1,3 pr_.
bikfot; UJlluer 1869-1878 åter 121mil1ioRysslands export till England har ek.
D~r med en Ökning af 75 proc. eller 7,.9 Pl"oc. fl'~n ett medeltal af 21 ~i1liouep kubikfot
per ål'. Den sn~ab:baste tillv:äxten sieidel1n- undeI perioden 1856-1867 till 4,6'miJlioner
der Aren 186~8.-187'2, då den up'pgick till, undel 1867-18'78. Ölmlogen har vaTit 120
11 pr:0'c.. Iler är~
.
pl~OC. ellet- 10,8 proc. per .år. DenBännna
S'Ummre]~a vi tillsammans Sveriges, Norges har val~it störst sedan år '1~72 och uppgiiek
och FiJllIBnda totala eX.port af trä, så erhålla under åren 1872--1878 till 145: proc. eller
vid e.n -den fjerde kurvan p,å, pLanschen. Medel- 21 proc. p.er· är.
talet af d,essa länders träexpoI·t har under
Brltiska ,A'nUJrikas export till Eugland har
Aren 186 ----1869 varit 154 millioner kuhik föga varierat i medeltal. Densa,mm·a hal· nåfot och nder åren 1869-1878 216 mil1io- der åren 1856-1867 upp·gått till 61 millione}"a. Ökningen. har varit 41 proc. eller 4,8 ner och under lH67~1878 tilI6'O"s' milltopt·t;)c.· 'per ål" .
.nel.. D:ess· maximum inträffar under är 1877.
Fit j~mf0rels6s skull har jag äfven å planTysklands export till England har lika;lesehe'l1 i11f'äf,tdiagrammet öfver Engl~nds im- d,as föga vexlat~ Medeltalet vai- under peri'o"
perl Unaersamma period bar denna ökats \ den 185-6-1867 20 mil1ionei- ,och -undin' 18,67
JIlt6d. 58 proc. eller 6,1 per är.
'.
-1878 17,5 :miIlioner kl1bi'kfo,i.
Fö,r Tysli/JO/nd .finnes blott uppgifter från
Förenta .8taternas trävarnexpoi·t tillEllg·
år 1872 oeh dessa äro i centner. l\Iedeltalet land börjar 1869. Ärliga medeltalet har
hal' und~l· åren 1872--1878 varit 50 Jllillio- från 8,8 .millioner under åren 1869~187'S
ner kubikfot, .om 1 centner antages=. 2 vuxit till 19 millioner under 1873--1878.
JUfbtkfot. .
Frankrikes träexpol~t till England, bvi1kcen
För B1Is~lands h.ela träval'uexport, äfven· 1l~fvu,dsakligen består af pitpr~ps, börj~ie ilFmlaBds -inbegripen, har jag icke kunnat 1871, men bar sedan ,dess raskt vuxit f tån
:l1Ina llägra an.dra 'statistiska .data än fÖl- 4 millioner kubikfot till 15 millioner år 1877 .
åren 1875, 187-6 och 1877,dä qV'M,utiteterna, och 12 millioner år 18'78.
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Öfrig~ trite~porterande 11tn46'i', s!so:m Mexi- Indl1striproiuktet mrka _
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l

k(J, Brttiska Handulll,as oeb Gaiana, OeJl·tralÅtllerika, H.,lland m. lt, leV61'el~a åtel-stoåeD
af Englands trävaruimpG1t.
Bhnrtt det ar Av,§;·rt att uppgirv·adfi lä-niers totala tl-äexport, som icke de1"Ö'fver ega
någon statistik, kan man dock me.d ledning
af cleras export till England äfvensaID. af andra föl~hålla;llden komma s'anningen -gauska
nära. Om m-an gör ett sådalltförsök, kan
man u,prätta följande tablå öfver'

,teet

2'6 ,j
" .~ .•.•.......... 40 "
Pl'is8tegvin~en uppgifves i Röiulle:n ltl14~F
de sista 200 'åren hafva val'it A
In~ll·s:tripro-dukter •..... ~
2 ggr.
Näl'iugsmedel. ··· ·· .·· · ··.
4 u
.ÅrhetSltrner
:
7 a 8 n
B'l~änsle .. ·· ··· . .;
· · .. ·.. ;, . . . .
2'9,.,
det ursprungliga värdet. I Sacbsen .har priset å Råg under åren 1810........ 1868 stigit
med 21 proc., å .Grarrvirke d'~re:mojt med 28'0.
TrfluQ/ruexpfWten..
~eaelfal 1872-1878. proc. I följd 'af samma l ag- miste ock '-ärSverige,•. · .. · •··.. ·
128 mJll. kubikfot; det af växande skogsti-ga .snabbare än }ilil"i~
Briitiska. Amerika "
100· j.,
n
set· på fÖ'1"arbetade trävaror, ty i dessa se·
ItY'8s1aBd ....•.
80 .,'
"
nal"8S väl-de inga, kapital o.ehal"uet.e lnad ett
]I",oltge.•'•• ••••• •••
.64 u
" .
s,tOft belopp. 'Priset ä oafverkad s:kog har
Tys.klalld..._~ · ·· .··. ·· · ·. ··.. . 50"
"
äfven hos oss stigit på de tl"6 senatste dre;e.eBÖsmr:rike (appro~~) ...••. ;. - 40"
"
nierna nllust l,OQO' proc. Emell<u"ti<d., äfven
Fil"eata Statel~aa (apPfo-x.)· 25 ,t
om tl"å val"trf)risen borde stigasuabba;re ihl
(lErige, säsQm Mexik0:,
a·ni1"R varuv:ärden och i allmänhet äfven gGra
BritiBka besittningar,
d:et,finnas do-ck omistälndi'glleter, 8Cjm kllDD.\J,
QeB:tral-Amerika (aprubba. aeaua l~eg.el i be:tydlir .mln.. För lr:äplO~~)••i. ~
28 ,~,
,:,
V&l'Upl"isen i' tl-äimporterand~e- läRder h'afva,
Summa,· 515 mill. knbikf6t, såsom Jagafvan förut antY'dt, fr'akt&rlu~ och
'fexlingarna i fl"aktprisen ,betY'6,t 11n.gt DI,eJ!'
.1 plancli tv hal' jag sammallllt'ålt Eng- äll in'köp.spris&t§. aj~lfva vttran. Å pbuJ,dl·
lauds import med å ena sidia:n Am,erikas och ·V. angifver öf\tel~sta diagrammet medelp;riset
TyB'klands exp0~t till E'ugland s·amt å andra ä <]~}n·glaDds hela- impol"t af" dels ht1gg~t, lilGIB
tWal. aam,tna, exp.ort från Ryssland ·och Sve" sl'gadt tt-ä under .ären. 1856 -18:7'8 i sVieD~skt
l-'ige-Nol"~e. 'Mall får derafen' åskådlig bild.~. mynt per kubikfot. Det and'ra diagrammet
h.vilka länder det varit, som möjli,gg-jol"t .den visar medelpriset i En:gland för .s;ågadt Qch
all't jemt stigand& förbrukningen. Man sel' hugget tt'l!. från Sverige oJfk Norge,. för det
cir&l"afj att ingen fal-a hotar fi~ån Canada eller förl-a unatu' perieden 185'6-~"'":l.86<R, f0;rd~et
.Ty~k:.l~.ti. Det är produktionen i Skandina- senare under 1861-1869. Statis,t~eJlbth'Jar
vie. 9Gh :aysslaDd., som best~lllmer mal"kna- i detta fall icke tidigai'e o'ch gär i~ke läDlg'1"6.
de1l'S ginr.. E'ndast derigenom att ,senas~ Priserna å trä levereradt i E:mig~and' baf\l&
nämnda ländel- ökat sin produktion 10 t l proc. vissel~ligen visat ganska bety.dhiga vexUtu:g,ar
,er l?, h.ar det v&l-it möjligt f~r konsumtio- med maximipei'1oder omkring 186~ och 18741
nen, ehur'Q' den til~växer m.ed 5 proc~ per år, men hafva dock på de~ .hela taget gått ne·flå;t.
att 8rb"ålla icke allenast sitt nOl'mala bebof Så har 'm'edelpris6t under fOfsta 12· ål~$:pel~io
fylett llta'l;1 älven derutöJver och Qett~ i s§, den . varit 10 70re per ka'bikfot" ttUa61" ien
bar gl'ad" att ett enormt prisfall blifvit följ- .senal"e 95 ö.-e. Det är de sjunk'aude frakt4~D. J,ag skall i d'et följande s.Öka utre'da, prisen,' som varit förn!ämsta. or8'ake:~ häl' till.
buruvida .nägOD fö-rändl'ing i <lett" fÖl~bållaD- Pris'en f.Q. b. .på sjelf\la vara.Jl 'harva äfveni'e är att vänta o~h undei' hvilka ·vilkar.
ledes varit u:nderkastade v'åLd:sam'm:a, vexlingar, men de b'afva i stort. se.dt g,ätt .l]·pflA,t.
Det tredJe diagrammet visar..dels xned,el:@:ri:aet
Då v.ä'l·aemätaren gulaet städse faller i pris, ä sågad va!-a enligt ma!kegång~taxan i :&-ir alet up,'enbart, att värdet å all & a-nd-ra htisl:än frän 1825-1855 i qllin:qaennier och
V8T6it- mästesmaningoIn 'Stiga.
Detta .gäl~Ql- .sedan årl;igen till 1869, hvilken '\lP~gi;ft. jrag
dOCk- i l§,u;gfi högre grad fti:r så kallade na·· benäget erb'ållit af Häl'adshö;fding" v~ EiR,getllxprwllkter, ··än för Jndustriproduk:ter och sttöm, (lels medelpriset ä hela 'Sv,e.riges trä·
blan~d de förre sannolikt i högsta grad för varne~polt -ivån 18'6~---1878enligt KOlJ1DU~I'S"
artikein. trä. :'Under åre-n 1851-1865 stego kollegium. För 1879 har J;ag tiIiitit mig
pl~i6el'na i Hamburg }l1
appreximera siffran till 4,a Öl~e~
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tid, cI;lag~ammgna omfatta. Pl''6(lllktiouen af
trä hial varit fullt i stånd att följa kQR$Um-ti(lll,E};IlS behof; o.ch' den vidare inskränkta till..
gå,ngen på l~åyal'a aftl'ä har hiti:nti11s blott haft
en teoretisk betydelse, iCke utöfvat ~§,g.ot inflytanda på markna9~nt icke gjort sig praktisk
k-änbar. Gå -vi ·tillbaka till diagrammerna
för ex'por.t~n, så fip.na -vi, att det val~tt Bve"
S'tl·ad.~al1s bJelkar., Ehuru p.rts~t bar stigit rige och. Ryssland, erkannel~ligend~t senare
flj.r t. ex. Sand:svalls 'såg-adt .fr&B 4~ öre i lan,det, förbeb~ållet att ästadkomma 'dennaöka~
tjar till 66 öre i lr,äro vi dock fJärran .de·tillglng. Hade del'emot Sveriges -och Ry;ss~
fr-&B lS11J, 1.874, 1875 och 1877 års priser. lands export icke stigit' under ären 1873Ja,
s11 till och m'id ännu icke o»etydligt 1879J skulle träprlserna,- i. olikhet med ,jlePR.
n,ader medelpriset .för de sj \1 _ären 1872~ .priserna, san'nolikt' hafva bällit sig nAgor.
1. 8lS, nfrIket up:pgär till inemot 75 iji'~ PI! l unda jemna.·
ktlbJlkfo.t. l\fan· far dock härvidlag icke glöm:~
Innan jag lemnar denna planeh,. ber jaA'
m~ eR a;BBan s·alt, , den att våra ·tillvel·knin- att få göta Föreningen u.pp·märksam del')lA
I'ar år för lr sjunka· i dimension och qva·' att hvarjever'tikal ruta. i prisknrvan fÖl- tr{J,~
litet d. v. s. i vltrile, äfv~n om pri~erna för-betyder för vårt land c:a 13 mill. kr::s in..
bUfva lika höga. .Detta- kom·mer . sigd,~ls ko:m~t mer· ellermin:dre (lO öre IU' kabiklot
d.e:l"af att timret liggel' längre i vattendraget~ .ooh 130 m,ilI. kubikfots export),' under -det att
ju Utngl"e in f landet de l"~ns·a;de flottlederna samma ruta -här Rere för jer'Mt. e~dastbety
stFä'eka sigJ · dels det'af att skogsegaren mer än .dar 3 mill.. kr.' Di1fere'nsen för landet me11aD.
förr härjat att tillv'årataga den s. k. toppstQc· 1874 o(}h 1879 ärs wäpriser utgör c:a ~5
keD, h~il,ken vid aågnblg lemna:r qvistigareval~a I mill. kr.. , mell~n 1873 och 1879§,i~sjernp:A·
af mi\ll:d!'e'dimensiQ:DJ dels äfv.en d8raf att klas- ·ser c:a21 mill. .
.
seri'ngen bl~f,it allt· ·sträingare och strängare.
Ett priB i lr af t. ~X .. cS 12 pr Standard för 1:ma
FUl-ttplankor b.etyder för sB,gverkse~aren och
Sedan jag nu sökt glfva en. si, vilt m&j~
l&Dd.t iclie tiets·amma so:m enahanda pris 1874, ligtåsk§,dlig bild af de förhlllanien, BOm vaty d' illBtmgll eB: tillverkning ända till 10 l'itl".ådauQd.·nnder de fÖ'l'Autna årtienden, for
pi-oe.af d&Jlna var.a. N u up,gål' denvanli- bvtl}{a vi e,ga uågra statistiska. si1fr~l',t&r
,en iek'6 hagra ·an till 3 a 5 ln~o:e~
.Jag· mig friheten n-ä;mna några ord om de·
Föl' jem.fö~lIetse·s· skull -äl"O ärveR pl'is:ern8r' framtida uts'igterna.: Åfven om. jag' bäl'vid
fO.r tackJ'ern i Glasgow .och stängJern å icke k_a.n såsom hittills röra .mig medkitnda
Stookholms bÖl-S diagram;matiskt framstälda. eller idet närmaste känd'a faktorer, våg~
Diatgl'ammerna visa, att samma Ol'Sak baft Jag likväl erinra deromatt äfven inom 'deD
samma verkningar i fl'·åga., om både ,trä- och rena matt}matiken den s. k...probabilitetsåalJe.rB"tser.· . Jag' bortser då fl~åI1 .1879 '6,1'8 kylen bar burskap. Det är väl -dock's'annehausse i tr1l, hvilkeD man vet blott var en likt, att Föreningens ärade ledamöter skola
följd &f nlgra större Londollel"firmol-s ma- finna min .undersökning och de slutsatse-r,
B'Ive-r och som derför älven åtföljdes 'af två hvartill' jag anser mig vara berättigad, rör..
ir hiftigt prIsfall. KUl-v'ans naturliga gång tjena' föga tillit. Icke ·desto mindr-e lian det
&iwadt DandJes:annolikt halva val"it ena· möjligen lntressera, hvart ·och huru läwgt
kan" m~d. len' f"ör . bJ61k~1', -hvilj,{·a då iC'ke man kan komma Dled användaldet ·af aet mal'oro föl'em:ll för· nägon s.pekulation. Den .teriai och d~n kombinel'ing af detsamma, l1var·
allmä.DBa uppbl(}tnstringen i verlds:handeln, i till en köpman i ,dylika frÖgor oftast är
föreiag-samhet o~h spekulation hafva drifvit hänvisad.
.
.
p,.is~l'na i h~jdell töl' att låta dem falla till..
'PlanQhen VI vis'al' öfverst kurvan för Svehaka, när upphetsningen g,ått öfver. Ehuru riges totala export af trä se'dan år,1870,s~amt
det sl till v,ida är en stor sltllnad mellan j:el'n -under deusamm·a. kurvan för afvel'kninga'lJle
000 trå, att rävaran fö.r j'ernet 'förefinnes i från och med Dalelfven till och med Um,e§;elf
snatt sagdt obegl'änsai my-cke.nhet, hvilket ~. v. s. i~om de distl"ikter som lemna ungefär
lter icke a~s är fallet med råvaran för trä~ 8j4:4elar af Sveriges trävaruexport, under ål"en
hal' dock förh111'anfl~t- med dessa båd;a vara- 1872·~1879 .. Endast för är&n 1876, 1877~
artiklar tyaili~:$' v~l'lt e''alJ~4l(1~ Ul}q~l' ~~ll ~~7§Q:ctr .1~T9~ary~ ~.~' ~~i,~~"lu~d~ e~.i~
{j.d,e tliagr&mme* pi pl«1oo V alV
gifv. .e~l~i(et 1 Gede sagådt, l, B11wlsls si«adt, och å Sun«svalla bjelkar nnler
rea 18u9-1S'79~ Jag bar d~rjem1;e. m.ed
l_dning af de omfattande föt:Bälj.n:ingarJs~JJ1
i Ar btifvitgj'orda, beräknad:t meåetpl"iset för
i Ar till sa Öl'~ för ·Gate 's&gadt, "till 6·6. "Öre
lfJrSan'dst'alls sigadt OQD till.' 5.7 öre föi
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Ö 18 2, 1 3, 17 oeh l
5 i tri~l,gan tSran1e e tt
e
l a
kl1rvan. approKimerad m,ed stöd af ltpp~ffte}r innehaivande lagfn' blef afakeppadt ä, sont
från llAgraaf de. förnämsta elfvarne. Jaa' vanlige:fi plär ske. D~l'fö'r fäll älven expo)'..
vigal' dock tt'o, att den i det närmaste älvar- ten 1878 m:er~a än som elJest skulle naiva
ensstämmet' med verklig,3 f61~hln_andet, Den matsvara;t 1876 irs m,inskacie afvor'knblg~
tredJe kurvaa på planch&n utvisar qvantiteten Enahanda.samrnanhang mellan a:fverknillq-oeh
ll:ottacit virk't) i Norges fornämsta vattenål"ag" export synes ega rum i Norr., enul"li G'l()m.
Glomm'en, under åren 187'8-1819. Denne.. 'men aflevel'erar den allra största, delen af
dersta kurv~n angifver beh&11ningen .af virKe virket., redan första året. SA, ty<ckes itmini Kymmene eli vlntl'Ql"U6 1877, 18'78, 18'79. ston6 fraUlgå af åe tvellne nei~1~8ta karV-Ql'na.
GOb. 18'80. Oamtadt ans'trängningar 'hal' Jag Fl~ttJilingeB. i Glom.m,en,är här likaledes fram..
icke lyckats erhålla uppgifterföir fler.e år; det flyttad tvenne år. och befinn.es dess kUl'va cil
II m~jligtJ att icke ens ved'erbörandesJelfva, löpa paral'ell med kurvan förl Norg.es 6~port.
aga 1lA,1 ft, sidana. Att dö-m'&. af d.e siffrOl) t Den m~ra för~dlade form, hv\al~i Norges trä80m dessa diagra·mm,61' 'angifva barsiita äre·ts v,al'Or utskeppas sAs6m hY'llwde och. splutade,
afverkning i Sverige anaerstigit de 7 före- torde härvid utöfva lnftytande,enir do-aa
,&eDie 11'008 medeltal.' med c:a 6.2 pro~~, i för,ädling- -fordrat' längre tid.
Ncwge «le ö föregående ~ren:s tn,edeltal med . F'ör att nu §,stadkomma &amma m:e:<lelafomluing" 6,3 pro'C. sa,mt i 'Finland meddelta- v-:erkBing 'under p,eriGd:en 1879-18H:5" som
let for de 3 f61'egå~nde ärenmed·51 proc, under åi~en 187'2,-1878 måste vi undel' år&11
Om vi jemför. de två öfre diag\'&·m.mal'na 1860--1885 hålla afvel'kniug-en 'vid en 10
med hvarandra,t ikola vl finna att ett års p~roe. bägremedelsiffra än de fÖli~gå,ende mreDs.
sttirl'e ell61'mintil'e'afV"erkuing teka utöfval' nä.. Då vlbland. dessa ål" . h'afva att l'äkrr& lftli 4,
~,{)n sti1 re inv61~kan hV81'ken' på det årets .ellel' dä nästan. allt, bv-ad i Sverige lif Qob QDtda
<let följ~ndes utan. först p-å ået näst d~rpå, hade, kÖl de i timmerskog samt häB't @ch kal'}
filJmdes export. År 1874 t. ex. bade vi eD åtmins:tolle i N~rrla-Bd hetaladesmei ända Ull
stark hfallS~e i afvel'kni ng;en, m,en icke alle- 15 kl~onnr om dagen oeh derutöfv6l-j dl v'i
na/st 1874 utan äf\Ten 1875" års eXPQ1~t visar 1l1aud de·ss!Q vid,are hafva 18'77, s/om 'f,aJ' ett
betydligt ,minskning. Föi-st 1876 äterfilUla .ovanligt ~od-tärföl' ti:mm.el·drifnin:g t samt
vi «len äkali-e expO'ft, S'9.m m,otsvarar 1874 .å-rs· 187~8" $om i ~tta, hän'seende var D:ästRD. exökaie afv~rkning, .sarntiaigt med· att .årets eg.en . emp·ellöst; så to~ae vi kllona; aD,ta~a, att, ä-tafverkning faller. På ,samma aätt hal' 1873 ven med bästa vilja hos'skogs:egal~)le att fot'·
.rs, minskning i a-fverkning till följd 1875 .cera sina drifningal" det skall val'a m;ed SiOl' &
år m:iaska.de export; 1876 'års fall iaf~erk- svårighetel' förell'adt att nå en högre medelnillg 18 1'8 års fall i eXp61't, 1877 ,altS ökadeafvei'kning~sitfl'a än detta diagram proj,~kte..
atverkaiBg 1879 ål'8 öl{!ad~ export. Åtta!·' rar. Vi skola komnla i'håg~ att det vissel'·
.erklling ooh 8XPOl't stå .i detta inbördes sam- ligan är lätt att. minskå en ~fvel'kn:i)lg i hvilman.haJlg, berot- på, .långa oeh 'svåra llottledel',ken: gi"ad> som helst, så~om år 1879 visat"
(lm stÖn'e delen .af tiBll'et b'ehöfvel' l 8,-2 ål' men det· är deremot helt enkelt omöjligt att
fir att paSSerea, . innan, det hinner till hafvet, ölver vissa gränser ö.ka· den. . Detta å'l' åthvartill kommer den tid som åtg§.r fÖl' särgning minstone. fallet i våra stöl're skogs.(U,strikteJ',
-Gell torkniBg.· .Det finnes v-is'sel~lige.n äfven der -all tillgänglig bästk)"oåft enligt regel kvalje
dis:tr-iktGr, d~u- inV'61"k,an ,a:f stÖl're enel' 'mindl~e år användes för timm;61~dl'ifniD,g. ]\[an kan
timm.r,arifning gÖl' sig m:ärkba:r··re.dan. -i det, i~ke öka dens·amtna i någon betydligare mll.l
iöljanae ärets e~por·1. De utgöra ·dock an- annat än genom att införa llä~tal" fl,an annan
aamtag och J~unD'a ioke Tubba den regel, som Ol't och i -sådant fall oftas:t äfven t hvaa' svå"
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framgår llr diagrammel~na och Bom blir ännu'
tY'dUg, ~m "vi llytta fram afv'6rkniugskul'van två §r, såsom b~ifvitgjardt Bät nere.~
oeh si, j.etiliöra den med kurvan för trävaruexpol~ten.. Vi finna Bä att de bådra, kurv'orna
i det när'maste löp.a :'parallelt m,ed b~cal·andra.
'D,et enda und·antaget bil·clar
187'7, Gå ·e;x~rten steg något litet, e:hUl'U 1875, ål~S' af;..
v~rkning nlgot fa.llit, Blen detta bel'odde derDlQ"a,

l'are är, fod~r. Det är vintl~arnes b.eskaffe1jl~
het" i synnel~h~;t deras längd, som långt mera
influerar. Få 'afverkningens storlek; än sk.Qgs~
egatnes bemödanden. Jag tror att SKogS"
egarne,· oaktadt el"hållna påstötnin;l~il' i tianingal'ne, användt all möjlig tillbuds :stående' häst- och arbetskraft fÖl-, drifning i.tnr
tel" men Sill'öiöl'hållanden a . och v4icledek:en
hafva varit sädal'i'a, att. man icke torde kunna
li1l.i~'~ ef· ,sk~t~~ q,eJl gj·o;rda.afvp.l!ltu$n~en i 1\el·e i;f
l

ar

på att l877

~r~ !löga

pr.iijer '0ch
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högre ii t 11
. öj~
ig 90 "'00. af 8D madelafv81'kning. I ja·
uari och fe.brnfU~i led man stor brist på snö.
IllJlaD påsk slutade man drffJl.in,garna äfven
p& ställeu, der den enligt l~egel.bl'uka räcka 3 ~

lan:eh
I fmmttän.t' 6:fV"6rst En:A"lands im..
part f6rävBp -1857-1879; den str~ekade li-.
nient som fOl·tsättel~ den falla, angifver den
s.annolika medelimporten nndel' åren J87'91.885; naturligtvis under" fQru~tsättni~ll'g att

5 eek~r längr~. Vid min beräkniBg af föl· prodnkti~n.en .af trä medgifver en sådan im:ande Ars afvel'kningar hal' jag förutsatt, att po.rt1)cb att ieke närou större prissteglin;~ bä,mslgverksegarD6 skulle nnna med si-n .förd.lmar förbrukningen.. Nedanför dett:a diagram
f~renligt att hålla· sin prod:uktion såhijg som ;l,tei~1inna vi ,SV81)i,ges ~xport. s'A,väl d:en. fai.
cie kunna. Detta torde väl i någon' m-ån tiska under' åren 1857-1879 SOJll den PfO"
mo-tverkas af de sista ål~-ens bittra erfaltenhet, babla under åren -1880......1886..·Div'erge.nsen
m~;n åunn m;61' af d:en nödvänd.ighet, .som allt mellan de· b~da kUfvQrnas ~edeniIiie anier
klal'are och· klarare framstål att spara egen de olika perioderna ·angifves af de vertikala
sko"s-til1gAng. Jag. skall längre fram- yttra liniel~, som' äro upP'dragna . idiagtammet
DIgra vitlare ord härom och ber för ögonbllc- kant. Di:vergens.en är under den senal'6 p.e
ket blott ii betena, ~att äfven detta tOl'de. i ria8enök.aci· med cirka 37 proc. Qm.vi nu fät'
SiD minbiJltaga att stäi'ka sannolikheten af ett. ö;goublink förutsätta, att äfve.n ·öfrima.:träden kurva, Jag uppdragit för de följand~ åt-ens exportetan.ne länders produktion skall-o B,af~a
afv61'kningal'.i SverIge. Jag har anslagit samm·a svål'Jgllet att höja sig efter· ltl7911"8
årets afvel'~ning till etIt vanligt me(lelål's, minskn:ing Ii afvel~kning' som Svel"igleso6h att
hvilket jag emellel-~idantar vara för högt, lika lång tld åtgår,' innan den hiD'n,el~Samma
ehuru dis'tl'iktet" finuaB, .del' afverkilingen tot'de' medellinia SOUl .undeli före:gåend:e år, s,å ir
gifvs ett öfvel'skott öfver ~Iledeltalet. . Det man berä:t~igad till den slutsatsen, att. fiir de
Or do:ek m·öjligt att det afverkade klampan- närma'ste 6 år,som följa, skall· tillgånge1l I:
talet äfven iallminbet blir stöl're än vanligt trä hålla sig .omkring 3-7 proc. lIndel' ef~e~.,.
mea&1tal, itby att man undel~ snöfattiga .vin- fråga.n. H v-ad Norge och Finland betl~äi'ar,
trar är tvungen .att afverka närmare be" kan maR -tvi.fvelsutan med visshatpåst&, att
JAlot, sUläckl"aJ.'e timmer, hvaraf ett högl~e fÖ'rhåUandet der är likal'tadt med i S<verig~.
styeketal lllil' fölJden; men om man använd'el- l fl'§'ga om det öfl~iga Ryssland il' diet SRBRbikfot s·i;so;In mått, skall tvifv'elButan ·ål·ets nolikt. Fl'ån Bl'ittiska Am.el·ikaO'ch Tys\K·
afverklling älven i sådant fall visa Bi'g lägre landsaknal' jag uppgifter men det är mer
äD ett medel'års. Om detta är rätt, så må· än antagligt att sam·iDa 01'sak - pl~isfaIlet.
te alver ·mn«arne för ~tt nå f~l'egåendeåJ!e.ns haft .samma verkaR till följd --- ,miuskaA
6lta1 undel närm.aste 3 år (-1881, 8·2 och :afv'el'kning. Men äfven om vi .fö}rtttsätta,.
83) ålla .;ig 'nära 20 proc, ÖfV61' medelafverk.. ~tt Brittiska Amel·ika och Tyskland; h:vilkas
n~·. Af a.fvel~kningarnesbelopp beror åter eX'port äfven llndel~ vanli'ga ål' visa en tellQienS
expo ns. Eltt lika start afverkningsmedeltal till sjunkande, 'kundl3 åstadkomma lika stnlbal' .~ följd ett lika. stOl't medeltal. f export. tillverkning under närmast följande år nm
Den s eekade linjen öfvel·st på- diagrammet~n· tillföl~ene, minska-s icke ofvan påpekade aivergifvet-den llDegefärliga (Ich sannolika gåugen' gensökritug. Då deremot medelökning'SB fil'
f Sveriges eXpOltt uader de foljande sex åren. England är 5 1/4Pl"OC, men. vi funnit den b{)I r skall enligt min uppfattning e~pol'ten tala medelökningen vara 5 proc., min.skas lI'$,
stiga något pi grund af 1878 års stora af- 37 proc. till 3.5- PI·OC. Denna ,senal 8 si~ra
nig för si vi.at ieke exportörerDa .i all:- anser jag statistiken angifva ·såso,m. <lat mittimänbet besluta si,g fÖr att hålla på höstlagret mum, hvarIried tensionen till prisstegrin:g 1121:till nä.ta, &1"_ Denstörbta minskniugen skall del' narm;ast följande är k'a~ mätas. Jag beinträifa 1881, 'då timm·81 bristeu från 1879 höfver ~ärvid .~k.nappast erinra der0ni att beta
gÖl' lns'tö.l'S'ta verkan. Sed~rmera kom.mer denna' bevisning ytterst är gl"u'ndad pi 4et
produktioRen att. al' beta sig upp igen föl' att antagan·iet att komsumtioneIl af trä i all:UtänDA den medelsiffra under dQ följande åren, het och säl'skildt i EngJand skall fl'amdeles
som motsvarar medelafvetkni-ngen.
. . tillväxa nled ungefär s~mma årliga ·medeltal
Gå vi BU till utlandets tI'äim.p-ort, hafvavi som 'vi funnit v~ra konstant under pel"ioden
der nå&f6t lä:ttar8 att ställa vår pi-ognos. Så 1854-1878. .
.
som jag fij'rr haft äran nä,ffi;na, kan medel":
När Skall danna tension slappas ellel- mexl
ökningen i konsulLtioRen undAr llprmala f0~- andra ol~d när skall tiJlgången åtel' fullt mot·
kållautlen s~attas ~iU mins;t 5 lu'00. pJ.. är~ SY3I'a e~el~frågan? .D·et. är uaturlictvii Sy~~"t
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"tt tllil en ,tll ar.!!'1, .bli k.aemelHm
'flYtm.era bfilrj:a aBviJld~ batttBS oDh orI4'8')" i
stlU'6t f()J1" ',lankGr, h.ilkBt ~D)mm~l~ at~ htftl~
dra ,plallkp~ise~s' vi;d~l'e stiitl'.d~.W~l~Bi a~·
Jra.. .\"er.pl~odnktiDn af sm;al~l" br.tWeJl.' mträ1l~u'j
.<lA bettyie\~het, hVIrl'"s I11'oduktion må bänia skall pll>i,s'allet 'I, deBsa älven mrta~EÖl~ pjrtrsfall
OejD l1Df4el'vlsSR vilko~1lkanytterm{el'~ i)kaa, å plank8l!. Vi, skola &anuolikt äJlll11 f§, bes:l kllm:BB vi' bortse frfLndeaåarä länetern3s vlttna' ett och an:llatt 'sAJöa;nt h,i'ftig;t Tu 1.g,ialJ,
t:1~ierXIl())rt, kvilkeR vi vilJa a'nta~a }tan b~Ha tilldess vira och. Rysslan,d:s .sk<ogiais:tl"idtt&~8
tdJ§ ko'i:ls~atlt. livad ,dl" 9 tums. btedd o'e'btiU~å;ngplir äfven sm{ä;ckert, t;i~mel' i~e bUtr
(ltilla.'vet~ beträffar, tOl'de. det 'vat8 8;llmö;~t er· stlSrl!e', lin '~Q,m 'bBhilftig,t är 'för de be1i~ntlt,a
Wäii\i(i~ af 'sV'ensk~ (Je/h'· ttnslta eXI>Ortöl~er:, ,att sigv81'keus ,n01~m,ala drift. Sett~~ de~ b:ti:fvi~t
Sv'eit~ile0Ch Finland icike häi&neftel~ .knnna uppe.nbart" att 4varan älven inOitD d~8~J~,tära·
'~a JJ'o;ttuktio[l:en deraf i' nägon"nämnvitdal,e. del" 'ell«:ast föveiJlD:e8 tilt$!, 8~0;11l ltlyekeldt8i_,
mAino 'I IlGrdligaste' Sverige oeh Finland in~ ·attpteul1ktionen iek:e k~n. ,i;d-al e ~l;a8J tKQl'a
Bas vi:sse.l1lUgen ännu o;r&usl;td,e vattenUl\ag,S6m prtserna vlnna en llD:gtt s;tärre &tabilttett &a~m~t
b'8t.r~lta ,(!)'afveriaa:@ trakiel~, ml~n.den tillgång tr'äiV&l'tlh,an'åebi.bltfva" tlB§ta.,euänull~e li&lfe
af rl1l0lt, trm,me.l 'som. ,d'ess·a·skola lemua,tord~' f01~ sälj;al~e 'oeh köp'a~et iL'!!' f~r näfV&la8rlllxae
kBtaPJJltst, ktlnuaupp\v'ä;,~a den .mins-kniuga,f älllmiöjligt~.
II'ö5fre yil~ke,., so:m I:r lI'An' år intr;ä<1er i sI.· ' O;nvifvei'aktig-t kunna ~ävi&r'\ieX"0irti;)ilt61PJUI
tt3l11a;<lisilrikteJ?, der,sK@gs'afvel'kntBg i'ed'an sjelfva .i nigoR niän. iO'rkiadf~(1)Qh lllliviclta
l;i.D;g~,'lgAtt En pris'ste,rgrlnga9 tamrs bre'dö desto-r& p:tiisvenitlg"ar, , som elji6'8t ä:i'oat.t
Q~h 861rO\tvel', hUru,stf)l~; aenällm~, vaJa, stall, vänta;fgeuoDl ·att; i -tid mrin:6.Ha oam, it'i;<töl{;a,
,sAI;ed$'&' i~k~ i ,S'V'elji:g~ och Finland uttit~a,n:å- sin ,ttltverknin,g., Föi' ·«letta i:ndåm:A:l ål" det
g·ot B'ety,ctlig,a1'6 ,i~1.l1tanci,e på'pl"adtiktIoaen.. aoek 'nQtigt att n&ga ak;tgifva"1 pfcllaak;tiQLik.j~3nt ,äl~ tvi'fv'e'1sftt:an f(b~halläna:et :me,cl de neus 'Gen k(\Jnsiulllti~BeBS vftx:liu1tiu' samt a1:11
Ryska. &$te!1'si,Ö'b'amnal'an:e. I)erem'61) tOl"(ie;JIvi;ta- för dess~ än'sllJJlJl ins,amlastatlsti:skatta~.
Rafv~t fortfarand:e kan,na ö:kitsinskepp.nm\g {)cb unGrerkastia- des'8;lllma <iiik~sioa.
D~t ä:r
af grDifre ".dimensiJoiil~f; m,en: dA dess total~ i~tta 'j~g ,i .afton. veIiat'försöka; ·Jag ,Mell!öi·
trl.lr9!~ti~k6'8'y'nes upip:~l till mera ·än.' 0;.-· ve!": . iek"e förs'ä~ra, FgreDi"t~nJ luuTu Vii\' j-g
. k~riB[g'2yi':, Inl~lioner kabikfo;t sp:elal~ ;en' sä~ 'sj~lf' irJJ:ser, att' myeket ,fattas. .ffratt för·
i:all ,(tkai,ng' ingen störile ro~r. Man synes st.. B'öket niå kallas lyc~adt. InB:ltl "i:ag~81trl:~'
burcIia b:el~ä;ttigad till, detantagande,8tt j)i~o· 'tar, vill, Jag . blott tilJ~ga,attf~r etj}aliul
'uk~i18nje. af, stt\ilorebredder icke numera kan SO:Ql ',Sv:el'igeJ .der ~ träv'~ror1}a 'reialI tl\ll .vtga
If.äJnn v'ärdt tiftltagaJ ieke" 6n's om priset sprin- llngt stöl~reu:tför8el;si:fi()r" än n:åi01:l AJ1U13lJl
alt 'tiUGa ftl~lr(l)ia' .,rullfIre}', lt~a'rl'l man kan
ll~s~l'a ett svar l denna ftliga. Dock h2tl'
m'~Bitm[n'stone nå·gra ,'fakta, 'hvarpl: DUtll
kial\' byg-I~ ett·,s-ådan't. Dä'Svel"ige oob '!tysslifliBtd ttP1l41Dbal~ligen äro de'· enda länder af
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ger upp betydligt. -H,e'lt annat är.. del~~ af v§,ra expol'tartik:lala,bvilket l en SU~I~
em'Gt'fi'1'11A:ltandet· med 8, 7,6 tams oob fl'a;mtid än, mer torde: blii\T;a .fall~tJkal' ffl-'
)ä'gl~e bredd:er. Nästan hvtl1:je Svenskt och gan o:m ttavaruhantlel 6chträfal~uka'J1'j'liD'~11tr
Fiu:sikt sägverk kariö,ka sin. tillverkning bäraf icke allen&sten ptivat~k'Qn9misk 1ft~ft äf~el1,
i §aIXBka hetydlig lnäl1,.så snart priset . mot···· i emin.ent gl ad en' &titts,ek~)!J!l(Jjmi!8k,hety·tI_~'e.
sval';aT .titl verkning'skostnaden.
Jag v;ågar·· GaG'a eller ,d:§Jj;ga .träiv·ar·apfiser" il'{) &~nll\t)tik,t
i;ek:e tioötta :;trötenin;gen m,ed:en utreaning af bos oss mera änn§;got 'anaai' b~8tämtn,aDQ1~
dIe ,QmlS~äll'di1g;he·t~r $o:m:g·ö.1'8" att om en atap.- ,~()}) l.andets. konsl1mtio.alaff:)l~m,§;g;a·0eil~&åle~1;e:8
i.l'~ :J),J18itik.or d~ v~ s. g tl1lf118 'bredd,er -6Cft fär .di,. Sj4::delIal' ·.af statens, "alla bi1tl'a~d~tJ' h:vilieri;f~\!iet· '.kostari ,tillverknin:'g t. ex. ~"6Pl' 'ka 'del~åf' berG. "
s.»t~pdJ 'sA; kostal' ·en standard 'battens.6eh
bJaäder d:•. v~'s~ 4 å 8 tum'S b:redd,·oni. den lt:k~
Hel~l1l Ås:trup: D:å, f~:Reni1;lgen lUtiet~' d\QntI~
'81'nllles s'S'on~hiprodl1kt vid plankfabri.katia- vintet' åhört tvenne, fÖl~dr,ag '0$" tJ'äv~rll~tftl<o
fren sit6ul~s 111' samfu··a 'stock, ut~a,n !kaU ,säloo;du::s:t:ri~nJ si, har j~agtänktJatt ~tttl'BaJe JiJl'6Blå~\clt tiU'V61'1tt\S af slnäck'ål:t timmer,. oUlkring ~l~ag .måhända ic-me nu skull.e V81"a lä mpllgt,
~ 7.1(1. Nä}1l s'ål,edes battells, och brädpl~iBe't JUen :att d.et möjligen skulle kUll Bia int;resS'el~a'
ttf~it (il 11:Ö;g;t; att det i !Jl:e,d:eltaluppg§;rtill ··föl~enj.ngen,s leciaJm:&t,er 'att ful1()'ra<någ'J,:;t fl ag:·
~ 7.10 $rl@rde1'0fv-eJ', samt .äf:v61l fCHtvaral' mentari'S:1{a a-nmäl~knlrigal· Ble'Q anleClllilttltg af
n!&g-t)~ tiQ, så är .f~tran fÖl" öfVel~~;}',Q;ållk· ,d~s'sa 11äda' ·.fnl"enrilil,llem[iC,en dret, vi ,BlI
.1111 fil· h:a:ndeu. :P1'i!set äi~ fÖir1l1Öt'fvat"a;Ude 'åh:örtaf herl'.Aooell' och I~* Bj$, t6\~t:(t ,j;}~ttt~
Q;a j, 5.1G i 'ul:elleltal D~ .~~a;n~~l~~setU;pp- . af llefr v~n _gest~"tJrm<, '
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~ (jrat at ai1t ber Jag att fl bei,gia de~s:a .. btefv\:l viålalgde attfl~amt6i·· elen uts:kurlIå,
taciksambet fÖ'r den mröda. de gjol..,t S~li"a:Dden byg,g:a en .kaj.,soiBl .ko·stad~ 15 000
tlf~ hvarJe.Il1te jag vill uttrycka att Jag an;' kronor. - ' Visserligen är nu en fl.ottnJng~s . .
:1" att d~:ta8 meddeland!eB varit bQgeligen hlg åndtligen under riksdagens pl'öfning, m6'n
l Böcl:ein påk~llade, ty .jag tror mig kU;D'na det tyck~ vara tvifvel underkastadt,huruviåa
.i,a, att denna näring i'cke vaTit så belyst, den undet in~e:varaRde riksda:g kan' komma
tfm vederbort. J ag stöder mig vid detta 'till stånd. J ag har dock härme.d velat ·fram·
;rå;ståen~de på' flere omständigheter, af hvilka hålla af hvilken betydelse fl'äga~n är. Natur·
.·wg bel-att få framdraga några få. Först lig~vis får saken ett helt annat utseende" d'å
6b fi'ämst afser jag -tillkomsten af den s. k. ,flottnillgeu blir ett lagb.undet a,~bete~ då strand. '0rl~B.f:jtten8Iagen för några år sedan. Jag egarJle veta, att sk9~segaren (och den största
;1!Ql" (loGk att sedan dess uppfattningen mycket $k:Qgsegaren är det allmänna) h,~", tätt att
äBdp&t~ i fråga om nödvändigheten attbi-n- ,komma fl~am med sitt vir~e. Jag vin nämna
dt'a ~:ågra .hundra inenni SkOl" i Norrbottens, ännu' en annan omständighet, som visar bUl"'ll
lä:i1 att fÖl"tjenasin inkomst med spärrhy'gge j li'te't· på~. ktad denna handterln!r är; o:ch den
cm exporten i sjelfva. verket icke varit stöi"re ligger i våra tullförhålland,en. I Danm·a.rk
äD q,en tr'ävarumängd man tillåter några fä b9tala vi ej endast en orimlig tull vid· imma:8uguar i södra delen af landet att upp- port af • trävaror . utan derjemt~ ungefär 5
lfränua l Vidare vill Jag fram.hålla det besyn- proc. mera· ä:p.· hv-ad Finland och Rya;slau;<I
Jl(A~Iiga derUI ii att samtidig.t del~me.d, att de,nna få: betala l I ·Belgien, från bvilket land vi
lltlliHlte:ring vuxit upp till'- en sådan höjd" att e'mottaga så m'ånga alster och .transitovai~or
Sv'el'ige ex.porterar omkring 500 000 stan- för nästan ingen tull, betala vi nu för- t.·;ädat'as trävaror om å,ret, så finnes icke någon varOl~ choka 50 proc. af värdet. 'J~'g tl~0)r
la>g som, berättigal~ till fiottnin·g fl-ån fj ellen icke, att man här. behöfver tala o'm, något
Jtfn- till kusten.' Vi gå i det 'afseendet en- slags 1"ecipr9citets b'änsyn, men jag är B:Q:g
tlas;t..på gunst o~h nåd hos medborgare och ojerf att påstå. att om mail me.dstyrka,
mYluilgbetel... ' Men, säger man: det går; fram hölle sina an~pl~åk på en rimlig taUbe'meR på hvilket sätt går det? Jo, man har' handU'ng för Belgiska }llegeringen oeh 'tug-e
ld:ttil1s .l'~d'töfv'er skogar, Bom man i före· vai a på de uttalanden, ~Qm der ·ofta skett i
.leuclle tider, då skog ej hade något :stÖl'l'e fråg'a om iJiskränkning af tullen på ,träval'o;l,
vir(j:8, köpt för godt pris, 'hvad:an man kunnat . så tror Jag väl, att d,et skulle lyckas oss att
\J),etala de stora afbränningar, som prejerier få en tull modererad, som nu är så enor'fJlt
vtd ftQttningen åstadkomma.. Jag kan···n·äm~ll'a, abnorm och betungande fö)} den svenska träBUTa det stål" till i ett vattendrag, der frän varuhandteJ'ingen. Vidare vill jag (unnämna,
urminnes tider val~it flottning. Detta vatten- att jag vid mänga 'tillfällen 'framhållit, huru"
dl'lleg blef för mitt 'bolag stångdt; så att vi som ·det väl icke vore orimligt a~t 'någQu
för att framkomma med ett parti timmer myndighet, exempelvis länsstytelserD:a,up,~
må,ste betala lika.mycketsom värdet af alla m.anades att infordra hvad !som för tI:ä,varlt·
de &lllaggn.ingar, som blifvit gjorda för flott· föreningen' icke varIt. möjU'gt a.tt 'el 'hllla,
nin,gell'S underlättande. För flottning förbi nemligen uppgifrer från fiottningsföl'enlagarue
en p,uinkt i Dalelfven äro nedlagda
stora om hvilka pattier timmer under våren hUf·
ll&l~pjp" att Jag icke vill nämna dem. För- vit auulälda till flottning. Det är nutne1 :a
hål1and:et val" att en stl~andegare ,som p,tis sä att hvarje större flottled inneba~vesaf
f(;)r att mitt bolag SKulle få flotta begäru.e ett flottntngsbolag, till hvilket enhvi:l"vi'ratt han~ qvarn skulle inköpas, ochdel'för kesega.re måste anmäla det parti' thnmel\
for31'ade 20 000 kronor. Detta. kunqe jag som han inmärkt och önskar få framll:ottadt.
ej in~å Ilå, föl~ prejudikatets. skull, ameden Om dessa inmärkningsl~apportel" kun~e' blifvt.
di, all~ varande 'och blifvande qvarnegare officiella dokument~]\ hvilket jag tycke1" att
ltteftel' hela elfven skulle hafva hegäl't det· de kunde bUfva, derför~ att landshöfdin:gel"
samma. Det blef syn och motsyn ; dyrbara embetena koncessionel"a1!ottlede:rna, så haie
D,ggaaller uppföi'des och utdömdes, och slut- man· derigenom en alldeles utmärkt .led'ni,ng
ii.en gick qval"negaren öfver' till grannarne vid bedömmandet af 'hUl"U stor ~fverkning
på andl'a sida.n elfven och föreställde dem, och export, som under· året VOTe att förvänta.
att d'et varit llottnin:gens skull, att ,elfven, år Jag hal' vid flere tillfällen anmärkt detta,
1860 skUl'it ut en hel del jord, och .oaktadt men man ·h3r, obegripligt nog, frän NQl"l'iand.
vid den tidpunkten ingen :tiottlliugbedrefs" i flera fall svarat: vi gifva' ingasäoort&
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~en il'Val'får kttnde m'l,n ieke bör söka och nppd 'i/va ~ya &rkllade 't oa
llirr i S:v~l~ig6 klilmma tID exakta ,siffror vii nyasidaa8 saknas oss ieke, dl VI blifY1'
bel1ömmaaGe't af lan<lets fÖl~nämstå ex:pol~t ~ nödgade att sök-a, .dem. Jag vill i. det afHvarröre sKola vi leka blindbock m·ed våra seendet nämna söd;ra A.fl~ifr;3; som på sen Y8
e~p'01·tföl'hål1an:ften?!
Från New-Orleans kan ,å.,en blifvit en ,st(}lt atn:ämal"e af vM1: virke;
D!Hlin få v:eta huru mycket, bomuli,som kom-. jag vill _nänma "Sp.anie:u, so;m åter i betym.er i m,a;rknaden, och från Rio kan man tå dande gl~d har kOlnmit i marknaden, sedan
VQ'ta huru my'oket kaffe, so·m finnes på lagel- de bOl"gerliga ol·oligheterna någrot lagt sig.
e~G., och dereftel' rät.ta sig de europeisk·a afJ ag- 'ber nu få nämna några, ord om herr
Blmi~l-De:. Publi~erande af fiottningsu~appor"" von Engeströms föredrag' i förra måDaeten.
oo1l8,k111}e ovilko?rligen äs:.tadkoDlma ,stadga Eftel' min uppfattning sökte- herr v~ Dagavid hedö,XIlmandet af trävaruexportens v-ärde i ström efter tyska författare visa, huru~om
såveäl in- so,m ·utlal1Hlet. Visserligen il' det grundel'na för en ord:nadskogshushallning
si, att my~k,~t timtner lramko:tD:mer äflten i kunna vara tvenne. Mall k~n planet'a pI,
dre m,iruil'e vattendrag-eU, der inga albnänna korta omloRP uppdragande ungskog eUe~" ha.iottnin gsbalag, illluas,' men de ·s.tora vatten.. sera sig på att låta: skogen stå till storträa.
dragen 'är·o do&: o:e8am spela hlltvndr611cl1. Att basera sin skogshushåRn.ing på llJ?Pttl'~"
00h veTe det väl' ,såsta1't .besvär om låiD:s-, gandat af pltPl'OPS är måkäind:a ieka i någGR
stYl-elsen hvarje vår i det al1männi\s intresse stöl'Te' 'utstl'äckBiilg m,öjligt inom vål't land,
miordl-a.de~ nio'm från llottaingsholagen, fiån del~före att det qvantuDl smavirk~ Silm kunde
kvaJ'je. sålgegare inom provi':lsen uppgift öfv&r k@;mma i marknaden, komme. att utgå !fån
. såg;yertets tinrrnel'fångst under vinte.rn?
en jemföl'e~sevis obetydlig at~eal. Det lui,ste
Jar h~u- vel4l:t framdrQg.a dessa fYl~a p'unk- PillstÖfsta d'elen litfö:ras på: jefllNåg, ty u.Dga
tel~ fÖl- a'tt visa: h1l t: u i mitt -ty-cke litet beak- 'ioke utvuxna bal'rträd kunna ej flgttas, emetafl 6enl!};a fÖl" l'andet v-igtiga ·aff~t'är.
dan omJila,li släppet' llt, sålane i ett vatten..
Rvad i Ö'frigt, all:g":år berl~ Axells f~l~earagi 'drag afsedt fÖ~ll ett pat' månadel's flo~ttAing,
si, tillåtet' Jat· m:fg; en4astatt p'åpek'a h1l1-U så går virk~t före d~n tiden till botten. Af
sam' Itlan efter min. up:pfa:ttnipg väl icke tår tetta faktiska fÖl'hå,lland~ är någon i fÖl"bål- ~eträffCllDd,e .de fr~Iip,tirl,a utsigterna för trä·: tanda till lan,dats .stora skegs:tillgång större
va:FUl'öJrelBen byg:ga för mycket på statistiken. 'pitpropjl8Jlltfö.rsel icke möjllig från våra stofa
,,,ati~tik:ell 'är 'f~l' :atr-årstD:aIlnenen otlmbär· vatt8Barag. Dere,mot il" naturligtvis ate:ftel"
11, v:eten\skap, men om, -det är någo:n sådan :musten oe-h efter -Jel'nvigsledel·fl3.. så, lånAt
st)Dlntafi. m'B;ste läsR med kriitik, så -är det in i landet s~Qm fraktpl·isen tillåta det, eD.
d~nJ. ViSBel'li~.eIi lUll' .,tl·äval~ti;6xp;orten ,stIgit f.orstkultnr :Qaserad på pi~pro;:ps·afViet~kaiD.lf.
hetydligt aeh DI"ise;t 'gatt upp, men detta be- möjlig och efter .min uppfattntng tillIt tillr0t" efter min uppfattning' på de j Vål" tid s~täJltlig såsom varande med en god hll:shåJt}tUlk<il$Rtla .j;ernVtågsnät och vidare på d'e~ en- nblgÖfverensstämmande. Om maD. vill UIJPgel~ffka
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vill erinra om, att Eillgland tagel' u~ngefär se på, utan för att göra sig deD. tUl god,o,
tvi tl'ed'Je.di8ltu~ af vår export, oeh j'a~ vill så kan jag' ieke fa~ta att man. vare sig i
fl~&g:a : karn Itl'au' liY~la. förho;pp:ning att Eng~ klimatiskt eller m,ed'borgel'ltgt, afSe6ftÄe be}aDQal~ti.Q sk~11 'korn.a att ·taga en så be- ga,r någ8n synd genomen s·ådanh'll$bållDi~r~
t;yiand8 <i~1 d~l'af. Del~till vill Jag 8val-a ty icke .är .det end'34st de stOl-a, grafv3 trädeR,
Bi8j,.
Om m,an re:ser l Englaail, sa har ID!&n, so,m hålla fuktigheten 'till jorden Gch silunia
i izel"& trakter ofta säg'as: »the -countl'Y is: fÖ'rdela d:en" en f.öreteelse sam man ic'k~ kan
0,er.t:Juitt~,~ och när man gör en. tour från' vara blind för i kUmatologi'skt afs6ena;6spelar.
HuU. till Li v'el~p.oolsä· ser man h'ela laIldet en stOl· rolt Man. behöfv6r ej gå «tom
_001 SB3rt s;agd't en enda följd af fabr1ks- EUl'opa för att finna exempel härpl. I SpaSKorstenar I lekeheller kan I..ondi0n a-Ytid nian ser -man att i p;rovinsen Va.leilc-ia) s.om
f'Qrt-rat"ame« att bygga 10 000 hus om åt"et, _sedan Morernas tid är plaBtei~ad,regnar det
ty .irvell London tp-6;ste hafva sin kulmina- någörlunda· regelbu:ndet .hela året (un, iå <ler·
tl'GBS'fHulkt. Jag vill dock icke säga att jag emot _i den närgräns·ande provinsen AliO'ante
lt.ars:A;, mörka utsi-g-ter i motsats till den icke l'egnar mer än und el' 2- a a månader
firel<åe;na:e talaten. Jag bar .fr:aIJlB.l11it att om året, så att mand'er, fll lo! att ap,at"a
man ie:ke så, myckcet bör aLlt framgent bygga regnv:atten i elstenner ·äfven till d:l"icksvatten.
pI, EDI1aud, m~n jag -tror att vår eXpoltt Jag är säledts i~ke blind för att man måste
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hibehålla 8k()~n fi5t~ att f~· en öf\T'Brhela akug. Jagkelllstil1el a~,,,k hnpllvi«a ej star
året föl'delad regnmån~d" lllan detta åstad,· ten di$p.oneral' öfv'er så stol'a skegsstrltek01a
kGmBl81' man ålfl'en med den mindl'8 sKogeN, abt någon ,fara för at-t göra B,tär~e uts13äimpo:eh (lerföI~e bör man få 16f att gÖl~a m;e'd lingai' väl" rimligen kan förefinnas; i synnersk(),gen det S(Htl ren:de~ral' mest. :O,m jag ge-· het m,ed fåBtadt afseende.,derpå, att tidsf~lj·
uit-m afverkning .af t. ex. pitpropps kan be- Ger kanna komma då, såsom ' under 1879,.
reda mig en.. större in.kornst, så synes det sågve:rken för sin expo~'t ej ,få, i reveny
Rltg vara fullt· tillständigt. Det blir nog 'mycket utöfver utlagda arbetskoBtnader.
onlr§;den ö:f~er tillräckligt stora för att kunna
I sammanh'~Dg med. hv.ad Jag här hal' sagt
tilltredsställa sågverksegarne; det äl' säledes ber Jag att få Qmnämna' och jag vtgaf sigra
icke, tir egoistisk syn.punkt jag talar. J a,g skall lörvin~ ~ftere af de "närvaran,de, nemIi·
tr01· alltså att afvel~kning af pitpropp~s ~r gen att från en enda fransk ham'n, BftFdeanx.,
någtit att' tänka på, icke blott för den' en· utfö~~~s årligen cirka 50 000 standards pi;Jilt

skilde utan äfven 'för staten. Men för att Pl'OPPS, Huru mycket hela Frankl'ike expop-staten sk~ll kunua ;tillgQdogöl~a 'sig sina re- terar kan j ag . ej säga, meR ensamt 'ft'åD
surser i det afseftJldet J hör det fiflllas tab'ikare Bordeaux utfördes tinder sistlidet år 1200'00
oth bättre aitöua,d jägeribetj,eningän vi nu t(;)ns," hvilket g~l' ungefal' 50000. staDRaIeds
kafva, sRlDt s'å aflö.n-ad att. i hvarje fan di- ~llel' 'lika myCket ,som 'ett SÖl're norrtändskt
stl'iktseneftu'ua' kunnia tillgo'åose eusamt· sta· sågyerksdi~trikt exporterar. Oeh frans,miute1l.s b~t:Resge. Nu dereUlot 'nn:llesdet fe'rst-· nen hafva ju ord fÖT ·~tt. fö:rstå att stkö:ta
m~u1 till oc:h m,ed l'evh'~h&fert i statens tjenst, sin ekonomi!
80m '0:1' br-edvid uppbära li'ka stOF -lön af
bolag ocb enskilda personer. ;rag har komH.err· von Engeström: nå. her~~. Astl'llP
mit, .att täuk:a på, dettå, Q.å" ja.g vet' att det, behagat . beröra ett föredrag af mi'g"tillä...
.hålHts ·a,l1lktio~,er på så nc-h
nränga tusen Jag mig att nämna någ.ra 'ol'd. .Jag. ytt~ade
skådade och friska träd. ~raturligtvis rör vi8serli:g~n dervid att en nedsättning af ommaB sig låu'gt 'I;nera :uled glfn~a·. faKto,rer, om loppstiden utaf ekonomiska skäl V{)fe heakdcet s·a.o,ea att d,et funnes s~ och så m.ä·n.ga t~us"-ärd~ men ingalunda att tillverkniDg af
wm g;Q:da anse<i,da träa Qch så och 8'å många' pi;tpro,p,sskulle utgöra det bu'fv'udsakliga mrå·
8~adt\d~, ty då' man köper ino'm. en stor, let fÖl' skog.shllshällnl.ngen,hv'a.rs ~ppgift nas.k:~$ftl~eal, icke endast ino,m ett begränsadt turHgen bö'r v·ara att -~8tad,k~;mma, tillgåDI'
o,Inl'åcl,~,. ett antal träd, så beror. d',et 'på skogs- af sådana . virlresslag, som efterfrå~ase' Beb~tJenin.geus särskilda välvilJa och nåd hvilka nofvet af pitprops är ~relativ:t Q'betytUigt oeh
tFä~ man fål\ Man köper alltså så att säga 'derföre kan., icke beUe:f .skagsbttshållaingeD.
g11seu i säc.ken. Om de,t utstämplas t.. ex. af:se tillverkning af· endast d'etta speciella
3 QOO träd på en stor s,kogsareal så. är det <slag. Då det emellertitt är k~ndtatt i Tysk..
,gifvet {(tt ·man· icke kan betala högt pris för land följts ,en omlo:ppsticl af' änd,a till 200 a
dem, ty en sådan utstämpling är sä liten 300 år, som med hög ,bruttoinkQm,st fören~at
att det ie~e ka.n löna sig att Uppföl~a·kojor en", ytt-erst låg eller· rätta're jggen n:ett0JillfÖl" arbtJsfolket., att upprensa ett vattendrag komst, men det ej lär kunna fij,rnek'Q8 att.
el ter vi;Q.;tag·a, andra för afverkningen och vid den nn ifl'ågavaraJide p.l'~duktioueD ri~a
llottl1Jngea n·ödvändiga åt gärder. . Att ut- som vid' bval'je ånnan bnf'vudsakligt af'Seen'tle
stä,mpJa så små partier på stora skogssträckor 'alltid måste fästas på deel'fol'<lerliga pro:
ärr aUts'å ingalunda ekoDonliskt riktigt, utan dnktionskostnaderna, så h~ar jag genom mitt
d:etär bättre att llndel' lämpliga #konjnnktu-, foredrag velat påp~ka de .skäl go~m 'u:luler
r8!l~ g'01'R större utstämplingai' och h-filket Ju 'närv·arl;\nde· pris(örhållanuet1 å ID;er eller
delvics skeT; 'men man är ofta rädd för att mind're grolL :virke tala: för· en k.öIJ.tal~
~ö;ra sådane, emedan opinionen är 'emot att o,rnloppstid' än den som ,nU mång;euS,f-äi«e's
staten BkalL sälja icke ~f~ertnog.en tin~fmer· 'iakttages.

.så

8

Belgiens' :export under 187&
Till alla

länd&r~

.K:r.@nor lÖ,~664;258.
.. 5:,e6~,48'l.
5,,817:,1:78.

22,4:-(l5 ,2:(J1.
4,,542:,815..
40,417,237..
1,610,420.
22,,970,6-97.
17,4~4,8·4-5 ..

47,4'68,501.

79,B04,69{). -

Till SvelIi:ge-Norg:e.

1,9 2()-, 74-8 ~
52,7'76.
·105,544.

-1,78.ö.,66,3.
39,8:72.
1,2;09,288.
~7,i~98.

2-68,36'8.
173,955.
815,18,2.
1,9~55,23.2.
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'STOCK}t-oLY:S DAGBLADS BOKTRYCK~RT.
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fÖl'1svi'llner d'erför deu hetydel~'e,
eu g'ynsalJI natur på 'ett lägre -l\ltve:cklingssta,iil:Ull af industriel vet"ks'aml1et }4:ar
fö1'" ptodukteus .prrsbillig'ilet
I)
lugetliöl~el1 P. LindelZ~
I,flen. al'hlrij,1l.11a knl1kurrelHlen blir det "'å..
"I};
. Gl~os-shåaldlarell G. Meije1". .
le<les endast 'detäf en högt utbildad t'ankeÖfverdirektöiren K. StyJte.
verks;anlhet billJgg'joTda arbetet'i som behål·
~yråehefen H. Uddettherg.,.
ler· seg-el'n.Det ärtä~lkaiidet, SQm vid lnij·
» Pl'o:fessolien (J, A, Angst,.'örn.
taliQ.:e kOilkuI'ens$vårig-lietel' har att skapa
» v. Häl'a<isllörding'en w: lfuss~' '
nya
tttvägar, g+el10111 inföT·andet af nliudl'~
!tallS }Iaj ~t ~onungeu infann sig- i FyrelunQjel1 oc,h intog den .för nans 'NIaj:t be· tidsGi'c~ande ctrlJet's-stttt, eller genoHl åstadko;m..
n~and~et af bell0fve~ bättre Inotsvara}ld:~ pro."
red~tI,a plats.
'
.
dukter, lVlen att ~kap-a nya årbetssätt ell:ex
Rel"l~ Inge.lliörJ. H. G. Fre,dbolDl höll ll~a' . pr0:aukter ~ 'det är 'att g'öra 1AgJ!p;fi9J;~
(loo:e:ftel" följande f,ör8drag:
n1ln:gwJ", '
.
Till: 1edamöte.1"af 'F'(:i,veningeuillvaldes:

ln81'

80111

Re1":r Brtlkspattonell G. Bost1/tfjrrt.
\I
'lfajol'en, ~C. O~ 'lJf Funck.

.,....

.. ·t· 't,l) 't,·t~··
Ett lifaktig't och kraftigt ·uppnltllill!gsvä·
.O
"IU pa, en.' 3gS:,l tnlllg:en.
f sellde- är httlustl'i~ns ,'t.ätta lifskraft.
i det
'Svårligen torde det af någon kunna be- h't11d~ der tankar v~xa och 'uppnllning,ar frostrbias, att det för den llutida il1ldusti~ien, das, ~det blolnstrali -också industrieu, Sakb~rn af vårt ~r~llndra;de, fi':amför 'allt annat n:ai'S - derelllot uppfinllingsanå.a, skola alla ankännet0'cknand,e är det rent' mot.ori8ka 3.1 dra bemödanden till lröJandet af landets inhe~t. öfvcerförandie fl~ån lllellniskan på lna- dustrl Inel· eller nlindre relslå; ty i all ,ut..
~i1iD6n.
Så har ,skett, -att i det -industl'i&lav-e'ckling är sjelfva lifskra.ften det endapo3lootet Ilaturkrafterna hafva, intagit den sitivt bef~räinJande~ lVIen ej ll:Og h.äl ·med.
plats~s!nn :for<lo1n· innehades af ,d,en ailtika' Utan' att ett fQlk egel' uppiinniIig~B'anda,.ska]l
vertci\6ll15Slafvar'. F t§}'utoIII att liieniliskan ,ett vel'kligt nati<Ynelt arbete hos det fel~et
h,ftrigooQl» bUfvit t'ri,gj()!rd från' -materiens aldlig kunna 'uppstå:; ty' ~ert111 fcr:rdrai frä)fl..
tryck" hvilke-t SåSOlll vilkor för ttll högre för allt, att tinv~rkl1:itig-s,s~ttell',ltl!aste rätta
Ktttltnr är det vigtigaste, så' har ,denna öf~ lsig' efter la;llG:~ts inl1enrska för11111an.den; det
verföt'iDg IDeeIfört en annan p'åf:eljd af 'in.. "iiI" erter landetB eg-end0111liga rtl~n1l1en., som
gripande betydelse för den industriela' verk- det gäl1ei att fÖi~ädla, ö'ch 'efter anlagen hes
R:amlleten. Den alrGel, soul. i den få1 diga den befo,lkning', som skarl g:öra det.
produkten är att 'hänidra till ,sjelfva arbeUtOlll att nafva enalhnånt kultur'befrämtet, hal' 11'älnligen vtlnntt i utstl"äckning, Jan tl e, hetyelel$~. utgör u'ppfh1l1tngsväse114et
e)ill@fda;n k{)stnad~n för 6n gifven~al~betsqvan- såle'tle1; ett det vigttgaste vilkol~ fÖl' ett lands
,~tet mingkas, i st\nl~ma lnån arhetetgenolR Blateriela. styrkaoeh af' heg-ge dessa sk'äl
. ddOiftl'tvlt k'an tttf~raJs arf en b.illig'al~e luo· s:öke~" lltall i alia klllturländel" att befi'ämji.
tor in den mensklLga lUlls'kel11. Allt 'lnef' llfJ?finn111gs:an:<I:an. Det fö:rll(t-'Uls~~ ·tned.e~
I
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rör ~ådan.t ändamål t111gripit1 kar alle· Idra läDiers patentlagar är tirel1, Bvilkem vi
st4äd.es varit och är att genom lalli~6t.s lagtn' , fdr uälfvaraflde äro i ID't}sittn:ing af, aJJltdr-a
åt upp1d11luaren förläna egendoDlsskydd IJå· 11nyeket ~lnie·rläg~sen. I denna om!stäncl.ighet
nan'S uppfinning, eell så hal' ptlte.lttv:äse'l1det torde vi hafv&t att -sökaoxsak6l1 till~ a~t
!å småningQ1R l1ltbiidat' sig\ P'atelltsk.y<ii ltppfilluillgsandan h~r i laudet Rått en ~!
afser, SOlR hekant, att för en' gifv·en, }äl1g~re betänklig·t ringa grad af utveckling.. Här
elle'r .kortare tid, meddela Uppnl1,llal"en ute- lnå lnan ej göra den invändningen, att laslttiltnd(re,gellclolnsrätt öfver Sill uppfinning·. gal" äro ett uttryekför f@lkets behof o'eh
Under denna tid egel- han ensam rätt att' att följaktligen, Oln lagen är tlålqg, detta
ntäfv~ ttppnnningen, eller att, om l~an så är e'n följd 'af beFölknulgens bristallde uf)ll"
förg0.dt finner, meddela sådan' ut-öfl1illg~srätt. fiuningsanda:; ty att vårt folk ingai.t1l1d.aä']J
åtaJ1«ra:~, HvarJe J>at~ntlag utg'ör 'en ,med- i afS C,tkna-d af sådan kan på mång'altunela 3;lD.ting mellan uppnnBarens rätt och aJbnällhe· dra sätt, konstater~s, ej lnillst derigeltt,Olll"
tw's I~ät:t. Den f6.Tl'e har rätt att 'af s.am- a;~t Vål~ befQlklii-ll'g b1o~~t bellÖivel' b:B~ifva
h.äliet f()l~dra skydd, att ej roffystnadeu' hos. sig ,öfv'~l' v-el'ldshafvet, ft1r ~tt denna a}i)åa
aluira beiröfvar hen0111 frukte1"na af ·hans ali- der skall .~öka s~ ett tlttryck. M~n <ler~räl1igmF1t~ar.
D'en sefUtre hal~ rätt att· få enlot torde (le SOlll skulle· vilJa. gÖl~lt en S:'l.upp:tim1ing;en j si.lla händer till alhnänt 'Och datl invändning', böra påminnas 0111 Cle.t ej
&qvaldt bl'uk, clå sådant kall sme,' utan att. lniuL1re saUIHt påståendet., att lagarna bellJrP811Ra1 ell fÖl" den skull skall beltöfva göra ~tänlma' folk.ets anda. I llvalamåll V)ål~a
n§;got off~r.
'
hittills gällandg 'patentla;gar varit bef:cäauAu,dr-a sätt fÖl~ befrälnj:~lldet af \lp'pnnuiu- jande för 'uppfinntng Sllilld all, synes nug fUr
lar iR patentsk)fdd låta vis·s,erltgen ·tällka den skull' i dettna s·ak ej brö1J}a vttra ett(fv'ä;·
.tig, $~ {)Jlfl t,. e:x~ då staten ineddelar p:re- sentlig-t f'ö:r~mål för lllad~rsökning.
l1I1ie1' fÖ1 "ärde~rika uppfinningar. 1\r.Ien hvarj-e . Und.er förutsättniug', att i ett l~l1d tinne"
äl1Wat. s':ttt än p:atf}llt är do<;,k.- fög~ e11e1' alls patelltskytld., hör lnan eft~.I' autalet lttt&g'lttt
iceke led~nde till målet; ty hur man än Ulå patent ,gallsk~ tillförlitlig't kunna hetlt:hna
tänka sig· dessa sätt, 'fÖl~t1t~ätta de, ~tt IIUtn a.ntalet iuoul landet' gJoI'da upp1iillllillg'ä;"
p,i, fiÖr~n4 skall kUlll1tlt säga Oln en t~pp~n-' enär högst antagligt ingel1 l[lDpiinTha;r~ lär
ning är värderik eller ej., .duglig· eller od:ng- underlåta att tillita detta .lned~l föir .att tilllig, bel1:(j'iiig eller o1)ehöfiig:"och sådant låter. försäl~:ra sig .den ekOllolntska vinst, som 11la:llS
sig ej .göra, ' del'oln vittnar ~ll el~farellhe( 11PP'fill:lling 'genonl sadant ~ill väigag-åel}cle lnlliÖJ..
D;en eada Qo'm.are i e·tt fall sådant som d:etta I~gell kan inbringa "honolll, Anställa -vi i
är albn-änlil.etell,.· och den' fäller utslaget f@rst såd:an afsigt en jeaufurelse 111enå'l1 olika land,
i eItel.'h:ilfn!d. liell j:tlSt de.l'för är det af så "nuna vi, att' ett pateut år~ig·en kI)Jil1}lle-r
vigt, att när aOllleu en gång faller.; den be- på ett antal invånare· af 3 000 i Am'eJtika,
ribtiga,de då. ~j går miste. oan fö r del arne, 4 5:00 i Belgie11l, 5 000 j Fr~11krike, ö ~·o:u
S·Ci)Jm ett go,ut· utslag skulle kunna bereda i Eng-lan.d, 7 200 i Tyskl.aJ:l,d, ull(sI~T det ått
hon,@ul, Denna IRi·'·sioll .i salnhällslifve:t fyl- i vårt e:get kära fädel1neslancl. kOllnIDl~r encla-Rt
l@i!' (UB. god p·ate.ntlag·. lYren elntru pJ:ttent- ett på 'hvarje 47 000. Värciet af denna Je·iusy-'te,:met så1ede·s är. det häS'tn och. änd'alt;l;åls- förelse lllin8kas <loek något gen@'nl, olikl-te,.
euli~aste s·ä;ttet för uppn'tll1ingsand-ans 'be-· 'terna i, c1e, olika ländej"nas pat.entlag'~tiftni·n·
ftämjand:e, som' hittills. blifvit tlJ2Plllnnet,~å J~·M'.. De (;tryga Kostnader t Rom t. ex: i Ellghält äifve!l de;t, ~'()Jn. så ~ycket annat här i land äl'O förena<1e 1)18,(1 tltt~gallde af-l}'ate~t,
verldel1~ sina hrilst8r~ .Iemföl'da lued förd,e,. bö:ra natlu"li g1;vis ,dej' vEn~ka btcilnmande på
larne är0' do.ck . o'lägenheterl:la af patentskyd- lusten att sDka ,sådana, :under det att i d.et
d:~t i sj~elfya'verket Qbety:dliga, 1ilnder fÖ.rtlt- hänseendetmots;atsen gör· sig; g!ällal1lc1e i B;elsittJiIing., att lag~en är så' god, S0111 den på g'ien 'Och Frar,nkrike·.
l1~rv~ran«'e ntve~klin;g's ~tåndpunkt kan gÖI"as.1
Antag:a vi nu vidare,a:tt upptinnilYgal'l1\a;~
Länge nog' hafva vi här- i lan..det' v,arit i i antal iförIlållande till ett lands tilvånlMa:rebesittniBtg' af en p,atentlag-. Eftel1' att"rJkets antal utgör en 1l1åttstock på s'antUtta lands
.1itLnder. såväl på 1815 SOln på, 1818 -ål~s illdustrielar företagsallillet, så, h.afva vi eli
riksdag bos K. ~I:·t al111ålllt Oln. en såda)l, någ,ot .~så när tillförlitlig säd.all i allfurctfh·
l1.tfard.-ades d'en' färsta lag i äl1111et.~ 81·~.1 Si."ffr. 0.1". . Vi..U. en Je..mfåre_~~e mell.ail. ~~l't ocll
D,6uRa lag omarhetades 1834 oe.h erholl.slll andrafo1k, .SO~ 1 allmanhet ej utfalle.r
R1:lVar'aufle forn).
1.85,6. .Jemfö·rdID,ed au· f s:ärdeles ofö,rdelaktig fijl~ .0:S:~1 "k;Qlfll.Q1fa 'Tt ti1t-:
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-'S väsl i iettaMnseenie heklagligt l1U>g' t911fO- rika" 1844 i Frallkrike, 1852 i Ettgland
por"tioDerligt rågt ned på skaltUl, V are s~i:g 01en Österrilt.e-lf ng~e'J,~ll, 1854, i 'B,elgien, 18~9
at <1~nn:a Ql.rsak, ~llBr någoll anll<itl1. fÖl" lnig i Ita11en, 187'7 i'Tysklal1d Gch 187:8 i S!>'BiobekAut, tills'att.es i luaj 1877 en kO'mite, n~e1;l:. I de skarldinavlska länderna utom.
8·om s.kulle taga frågan 0111 en fÖl~bättl"ad Sverig-.e l~äknar patentlagstiftninge:H sått. ur..
patentlag' Oln hand, I novelnbBr 1878 af- S'ptUllg i ~-org'e från 1839, och är ~ liDia
.gaf denna kOlllite ett Vidlyftigt- betällkan,de, norska lag for närvarande under o'in et:,
hvilk~t utan dl~öjsmål remitterade:s till'kolD:- ning af gn för ändalltålet tillsatt k0fiite.
mfH'skGlls:gltun för hlhemt-andeaf denna n~Yll- i Dalltll,ark ;år patent eJ f4jrenlål :för fll'ågo'ft
elighets utlåtäncle,. S'om efter halftanna.t år särskild lagstiftning',-. lIten s'ådana hafva <toek
äfV8iR a,f[emnardes den 21 .sIstlidne' juli,. Ef- [Un'der lång' tid lueddelats efter en' unde'J," ttte.r ,e-tt tre oell ett halftårigt a~"bete llar'fiå· de:rnas lopp sig' utbildancle pl~axis. l Fing3ill 0111 'en för' OS'8 pasS'ande p ate11tlag' s:å:-lland datel'ar sig' landets paten~lag,. sum är
lU'niia geu~;lilg~ått ~lla st~dier af fö:~~tedel-l:grtlnd~.d på och, ~,det ~~r~ast~, iikal de:1L ~&J)S

sel'. OICh. .forehgger nu td.l snartafgoralide'l.o'SSga~llJnll.e, f,~~n 181!:i.Af de~D.~
. I betraktande af ,denna lags stora hety- .klllturlal1derna a;1" det endast Holland {)'G~l
, te:hse för v~år industriela och följaktligtlll' S-c}I" eiz, S'OlD. i näi'varande stluld s'3Ykna. ptaeko~Qm.iska ,fr"amtid synes. 'det l11i~' vara af t tentlagar'. under det att till ?ch ll~eQ J'asyunel'lig VIgt, att 01U anlnärKlllug'arr Hliot, pall,: lVIexIC<o och de syda;ll\l.!erlkallskast:~·,
den ifri.g;1sa:tta lagen kunna g'öt~as, ~ådal1a teTluC' ,hafva., gilla" HGlla]td ,11ar visse1"Iilg-ell
jtlS't fil[ hlifva framstälda; tnnedan ,we i an- haft
'pa;tentlag', lnan afskaffade d,eli lB,59'
Rat fall, huru bel'ättig'3;d~ de ,än. lll,å vara. under" tl"Jcketaf en då rådande mot såd~lilla
kamlua för sent.
lagar ogynsam opiniollsVind. 8cllweiz Öd'
Innan Ja'g' för egen del tillåter nlig' att derelllot för närvarande -sysselsatt luad 'att
framställa llå,gl'a anmärkning'ar, ~kan jag' s'kaifa sig en lan<iets JJehof IIlotsvarande, padto{~k rörst' söka göra,' en kortfattad f1'a1n* tentlag; efter att äl1dtligell 'eJ liafva ktlnnat
•$4\ällq}illg' af',hvad 15<nn 11le'd denna fråga sattt- undgå 'att finna fÖi'delarne -af' en '-sådan. F-å,
nUlIl1häRg'e1" och som är nödvändigt att gl~und af ,det lUl anförda kån' niall deI'f~-I
käl1na. föl' att kunna. rätt hedöma f1"ågan o;ch,' säg,~a, att i detta århuudrade lH~la <ilen civi(l~~s betydelse för' oss. J ag' gör då bel'jan liserade, veI'lden.. konllnit till iflts:ig-t
Vltl
lued en re.do'g·öTel~e fÖJ~ 1111ru p:~ttellt1agstift- nödv:äRdigh,etell o,ch nyttan af att sky~da
llingen utvecklat sig i .'andra länder ocl1 eg<ulderatten till Up{)filluing'ar o-eh iS'åtLan
ska:ll <:te~rvid tillik(it omnånl1ll:3, de, olika' ine.. afstgt stiftat luot ända1Råletsva1l?~nd,@ tm,ar,
ni1l1~ar, ,F;om rörande dess herättlgande sökt
Utan nlotstånd har dock ej hagre19P,et p;aJ

en

g6ra sig' g'ällande.
tentskydd . kunnat göra sig' alhnä:nt gällaJicl.e;
I sp'etsell för verldeuH patentlag'stiftning tyäuda intill senaste tid har pat,entskydgi~k England g;en0111 sin redan 1623 utfär-' dets bel"ättigande varit f Öi" emål för $karp,a
cltMl:e lag' i äIIlnet. SaIntidigt med frihets;. llleniug-shrytningar. ,Så uppstod på 1850sf:rlirvandena i Amerika och Frankrike· i rtalet en politisk-akonomisk skolp" blatld 'hVall'
s~tltet P~ fö~~~a. århundradet erhöl1~ desS'~! t~ll'ika anhäng'are oMichel ~h~valier val~' en
lander SIna fOI'sta pateptlagar. 1790 antog' af de luest framstaende, hVllken skola uppkougre-ssen i Ålnerika ~ell akt att befränlja I tog'. strideli inot patentväseudet. Rörel$~R
liyttiga konster på fÖl"anstaltande ,af Tho- nådde sin höjdpunkt under följandie årti,ottde',
mas Je:frel'~on, hVilkeu, 80111 nledlelR af ka·, då . elen tyska natiOll'al-;ekonolniska kongJre;shiIl'ette~t . under Washingtons presidenttid, , seJ1\, i Dresden 1863: uttalade .sig li1l0t 1{\·
~~}61f tog aktiv del i utöfningen. FölJande tentskyddet såsom varande ,nenligt fö,! <iL.et
år tillerkände' nationalförsanllingell i Frank- industl'iela fl'alnåtskrida:ndet och då Holland,
rike uppfinnal"en laglig' egalldel~ätt till sin upp- SOJn förut <nälnndt är, 1869 afskaffade sin
fiuniflg' och förklaTade tillika, »att det skulle patentinstitllltion. En p,rotest lnQt detta poV'~ra att angripa lnenniskans rättigheter i. Iltisk-ekono1niska-fribyteri fralnl~d:es af vesitt innersta, om man· ej betraktade en in- tenskapen, då '. Stuartl'Iill på tal om 1tppdustriel upp,fillning, S:Oln uppfiNnarens egen- häfval}de af' patentlagarna fö.rklarade detta
dom /. Andra lände;!" följde Se<1el meta i de vara detsamnla ,som »att Hppr'ätta fri stöld
f<irra-s fotspår och nu g':ällande patentla:g- i stället för fri näring'~l. Änlllt kr-aftigar:e
~ tiftningar lued tUlder tidernas lopp gj:@[':da blef lno ts tåll det, då den f Öl"sta ' patentk'Olii)

1

fHli'i1l1;d.rhl~ar

(latera sig lrån

18~~:(1 i

Am,e-

grtrS;8~n sa.mmant~~äd:de

i 'Vien uurler yel~lds",

De llttta1aniela, ,somt8:er I yttrat' sig: som: ttPPthuliBf, o~å dl .~ 'et
skei<te., f@ranleåde bilda;n11et af el\'- fÖT811i11g l var~a UP1J~llbart,. att den f\1kt9r, ,om biam..
fö,· p:tttentskyd-d i 'TysktaTld, S'Oln g"ell'6ID sin I ,git till rramkallandet af a.rbetsPJ'()~ll,
a{gi'ta-tion V'ä~entlige'll. hi{itragit till fraal!lkial-: rättvisligen skall hafva H);otsvarat.td~ Qltf1tll
la.l1dtet af den l1Y~ tJ'Sika patelltlagea. Det. i denlS'a-mma, obetoencl<e a;f am denna :faktor
v:al~ dO-Gk 'verldsutställning~en i Philadelphia bes,tår i kropps- eller själsarb'eJte. DeRllu.t
1876 förrbebället att .funt ö'ppna ög'onäl1' på klara sallmngådagalades red~n pA l~~O ..
EtU'l@P1U~ ft)lk för .fördelarna af eil patentlag, talet arr 8ay, och Se,dall d~ss .har de,li illltel~en()m. 'Ge f6rvö;nal1de p:r0fpå aluerik3fTI:sk lektuela egendo'me"n :fått ~n erkttlld tillvar-u
lilppbin.tst'ikhet, :hvilkader i så stor ltläng'd iU(}l~l den. politi,ska ek01l01ui@:R. Fl'ån vete1il~()T~ titl, påseeitlde ~ltstitlda, o~h hVl.]kelll'LP.p~! s~apel1 har.d8'J.l~a åsigt seie~~m.:,e!a öfverg.·&:tt
in1[l~gS!riJrhet ~lnerlkauarne sJel,Iva helt G'ell tIll larg ltrl1e; &aSOlll t. ex; l fra:g'a om deN
klllB.t tills
."', . ~e.; ivo sin· Pilrt.'c.n,tlä..g-.. . 'Se:niNist hafva )litei."..ä:ra 'e:gand-eI.'ätteu; .<Hl.,l kon.Js.tSkYdd .O'eh.
väkJl;&t ti11 lif krafdg~;a strårv:anaen f(SI' å UR(I.. slutligen i fråg'a orn .p:ateuträtt. S3JRt~r
kotlllft8tn~det a~' en ];aellani~·lk.lig' p~tentl~g. l viss:erlig-en, nit· {len andliga egefiG:;(!).~i}11ell ej
G@'uam 6n sådan ÖiD sk.al" luan un danl~ö'd-ja de j. kan på g'rund af l!!dn säi'egna F1ät~tr vara ull
~ålriwl10ter, s,eln, de olika lä11aernas sins IIH~la sin lltsträckIlhJ.~~· ltuderka:5tad, d:e fOT
e~el1a~D stri:tliga ~:ch k~~ånglig~ patentföx?l'd!' }}llUit·el'iel eg~lld~m. gällande, l(aga;rr.r~l n:et~. s-å1!mg:arr JUl uppstalla ~,Ol"tlppftnllare, hvl1k~ 1iallt ,k~ll e_J forhludra, att 'den, da sa låtel·
på IDa 'uPJrfhuii11lgar önska taga patelilt i! sig gÖ'ra, bär' Fättslig'en skyddas.. M~~ skäl
tl'ei'tt lill(h~1".
Utonl på p'atelttkOdlgTes-s:en i Blå lIian. dereltilio·t bek1aga, att den andliga
Pa;ri-s li'~8 ltar deill:J1a frågaäfven v·H;J:'it·un-eg'endoll:l-en på' vårt närvåI'al1de' k:ulturstad.81-hellandlin·g af fÖa:'e1Jliwg~en fijir refOl'l1ll. O:Cll diuIU ej skall kllnna på aU:a områden skydkotliiel'"ill·g ·af den luell-anfolklig'a. rä~en, ö-oh das; ty i så fiJ;ll skulle högst ~lanl'lQlikt fårllttalM~d.~n.'~.~a t~renin~ b.i3ind.· aI111~t, att ;,.u.pp~ ll~~t;.g,~nll!eie],l- ~'ar~ ll!le!lan o ltl\ellln,i~kG.r j~~nla~e
finnU~ef).'$ ratt ofver SItt alster ar en eg~11-1 fo'X,ae,.lad, ~nitr lIilgen da" so~nl 1111 vId allt
~msl~ätt~ lag'en skap;Jt;l' <ien icke" utan en- rijr- ~ måliga tillfällell äl~ hilld:ehr~lul, sliulte
ila'St re~~le:ra;r' den t . .Slutli.g-en hal~ helt uy- kU11ua rÖ,r ag-en del i P&lU1ingar oa1is:ätta e11
lltstäibtin«,eu 1873.
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~&t.elltko;ng-re~'S, i hvilke:ll äryen Sverig"t är
Patentskyddets lno,tstånxtal'e förmeRa vlre,~e~en,ter'adt, f(Yr att sÖkfl, lllppl~ätta &tt dia~e, 'ait afsigtell me~d lJastent i sj-elfva verlJl~lanfolkligt

lagförslag·: rÖTande p,atesnt.
kert blQtt :är ett. lnedelatt kålla ttppftnn1lr~
SQll1 af dl6t -fGTagåend,e fralng~åx,. reIl skaaeslös fÖt· elen tid och dekoslnMaJQ:er;
U'p,'o:s"tiQ'ae:u lThOt p·a.tellltskydd blifvit bland S'omhau nedlRg't på sin tankes. iä.l"V0irktr(le i sp~tsen fö;r utvecklilllg'ell gående .f:elken !g~allde, och säg-a tillika~ att' det· ål~ ett m~
bt'&gt till tystnad, så tOld.e d\m dock ej .d:er· del, SOlU verkar kllunpigt nog, utu'fi1 a.tt
för vara, alldele,g ·ohehöllig·t att .'här 1lårgot patentskydd-et ej kaR 161j.dl'ikt1g't gencnuiögransk.a de i11lvälldnill.g~ar, sonl Ul&t. det be- ras, ·enär veteuskapUga t1P'Ptäekt~i'l o.oh vii4sa
rmt1i,gawe i ·patent'skyd'det blifvit ft"alI):stäld~,. uppnnningar ]lå. indllstriens område ej ktUl»a
e-mecl:wu. ekot af deJJll1la oppositi();}l llå-g';OR 'g~.å,ng' blifva' föreluål fÖl~ p~trelltt t. ex. förbättriD.återijqder O:Cl1 äfven 8"öxt att g'öra sig g-äl- .gar i landtbruk.
l&Rd!~ kitr .-hemma.
Ytterligare anfar lOCUtn, ·~ttt i til1ämpnulL
Mot det beratttga<!e i. 'patentskydd la:arI' g~D st~ra u1iig-enheter lnedfÖlj.a ptttellnärS:eB·
MaD. i PJ..-iu1cip,anfört,att patent. äl'O liätts~ det, såsoln:
vidrig-A, S~~lOl~l l ·granden ej olnfatta,nde' n-å-att vinsteli på, patent lrtfaH~l' o3·emnt ,och:
~ot l'lits0;bj;ekt, enäl·' en uppfinning ej ,är ol'ätttvist; så. att till (,,)Cll med väll'(let'ösit uppJt§,got mate~i~l.t ting O"ch således· ej he11e:r fianing~al' blirva l-emmlerativa;
kan blifva· fG'r~mål för eg;8Jn4erätt. Enligt' att afo.lla dem, 8'@1\1 arbet:.at p.å e11 up'P·
de'tJlRaåsigt skalle· uppfinningen vara en tinning, .när tiden fär en så.aal1 val~it" bV1td
ta.nke, en icb~, till sin att ·närmast beslåg- lnankaUar ~llllogen;5l, bto:tten enda o~eh de,t
tad mifd den vetenskapiiga up,ptäckteu, och de~, som först anulältsitg" för 'att få patent.,
S'ktti1;e sål~d;eg, likt, hv:arje annan ide;fl~åil får 'njuta frukten af sitt arhete, :Q;cll att de
0eli }1lle:dsin' föclelse tillllöl'.a, hela v:el~ldel1l.,.: öfriga, sonl mahända lJl)el~å än pateutegareJn
:\len OllU det inteliektu€eia arhetet' i al1män~ bi1itra~it. till 'pXQblenlets lö'sning, biifvit· fUi··
hetäl'1 p)J~6duktivt, så gäll.erdetta i äli syn-' hja;tma ått fOJrtsättasina sträfvandell o~h
ne ilet OUl flerl ~irskildwt farlll (le1'"<i [1 so;m l ~kf~'fd'R f)~llkt,~:tl at' sitt ttr:bete,- så framt ar
Ek,ul'~.,
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-7~J kunna, gÖi:&såclana fOJ.1ttndring.aI',. att de- på. sköl·dema~kin.ellf S.<fDl maR

k-illde redaD.
i<le'e'l" kunna gälla ·för egna;
på lJom;M'lle~ tid-, i'Öi~ adJt-ej t:alt\ Oln symaatt cletta ej är' f<tl'enligt mQd andras rärtt skiaen, oaktadt ett verkligt benet' af dessa
att frittarbe1i.a; ~anlt slutli-gen
.
ln3iSkiner förefunnits sedan ui~ålQrigä tide;r.
attiennm p.atentskydd fö'rbättringar iuomPåståendet -att' pa,tenträtten strft\'rgt ta·get
imillstrien motarbetas in. m.
ej är :Böl~enlig, lR~d andras r ätt- atf fritt arMe'å afSOO1J:lde :pådes,sa invändningar .kan beta, kan ej gälla annat äni& ett pl"ob1em
i korthet- framhållas först, att då frågan. af flera blifvit lö'st påsanllua Sät}, ellel" di.,
,i det illdustl'ielaolnrådet hufvudsakLigast s.om.det på amerikanska pIDtel[t,spr'ket lte~e1',
:F,Qr sig' OlU' ,fördelaktigaste aHv~ilildlring-en af in.terferens inträiffar.
D'etta sker, ell\elle'rtifl
mekaEliskt' eller keluiskt arh~te, _så _är det eJ ofta, hvilket bev.isas der~~f, a;tt af ~~ öf..
p,å, d.$D.l1a g-rund alldeles klal~t, att rö rett':ä- vel' 20 000 patentans:ölaliRg-~r s{)m 1877 .till
a6svis Dutskiner och ·apparaterskola komlna Patent Office i )V,a'Shi-llgto;ll inLeolu:adB's o,o!a.
'i åtRjlltandeaf patent. Att s~d:aTha ej kunna som ·tillsammalls tord·e hafv'a ,jnne~ållit om~
tn~'(lde1as p-å, alla uppnnniu:gar bel~oTp.å svå- kring . 60 -000 clainls elJ.er fQrl~l!l-lel·ade par~heteIJ. att kllJnll3i fixera vissa uppfinnin- tentanspråk, var det endast l~ 14 s3JfLarrac, sorn
gar i en en gån:.g för aHa gifv'8ft form, nYllket- interfererade· meG. hvaraudra. .Fölrl1!ekas kan
~r ett nödvä;»digt vilkor, för att man skall likva1 ej, att" i fall af interferens ufågoll nllåk,ttnua. kOl1'statera en -egen;Q;Oln'si1ttt. Denna sta blifva lid2;Ili~,) då dlell föi"~tltQimill&:ad-e
oläg-em~et ii" dQ'ck .ej sl stO'r~ s,om m,an vill blir Q'en allena Vi-U:llånue, \Rf'J1s'~d~t1t iIltl1it'lita fo~n;oda; ty n.är up:p-:finnil1gen _är af så-, far ju vid flera ~nd.ra tiYfaJleJl i ~itv/et, QIÖ}}
d·~]l ooskaffenhet, vittnar d6R om att f()x~ ej får lnall 'derföJ' i a,etta fall ll1t,el~ än i auInel'Ba utf.tn olägenhet kuana varier,a. Men dra afstå från fördel1tlJl1a, när d~ äl'@ det
i ~amlRa mån fnrlnern~ äro variabla·, t3lgel' ring-a, antalet olägeJilireter vida Öfvetväg3tRd~e-.
anväRdniug'en i hvarje .sär-ski1dt fall .ett Dessf'Örutom b;ör' 'en go.d patelltl~g tillf1Ör~
större mått af s-peeialkunBkap i anspråk, säkra ,den, SOUl ka~ bevisa, att h~ll vid tioreh€1å .naturligtvis uppfilU*aren i .teg'eln b.ör deR för patentets ·beviljande. håde· gJort S'Rln.'af ~ådan vara i större be,sittning än någon må uppfinning, so~n~ -den, hvilken l>lifvit paann:.an, blir det då för honoln lättare att ä"f- tenterad rätt,' att föl' egen 4et 'liu~lapa deD'"
ven tltan p;ate:n.tskydd tillgodogöra sig frak- samma~ lVIera kan man ock riltUgtvis. ej
terna af sin upipnnnillg.
~egära af. ;e.n pa;tentlag, . då ej nålet skäl
'IIvad bet~ä1far värdet på uppfinJljin:gar fÖl~e:tinlles, hv:arfÖx· $alnhäilets~~ne gifv1\\
s;aknaJ: hvarje sådan p~ fÖl'han<l gjord g;r.a,- den, som gjoTten .~ppinniagf fät1i att utea~rtn'g all praktisk hety-dels'e ;·ty detta värde slutande skörda ,fru~)terna ~f.llpptiuni'1lg-el1i
eger uvar och en obestridligen rätt att obe- allmänna begagnand\e, då kan för-sllMln:at IiLtt
l~oende af andra bedöll1a efter sitt llulvud, till samhällets båt:raad offentligg~öra d13'11.
QJ}h s~ mång-a hufvudeu så Jlliång'a tycken.
·.Hyad. ·slutligen angår att' patent skull '
Det är fö:rs"t i den användning -en up-Idin- kunna 'vel:ka hämmande p.å ind'tlstriens frtlllnntng får, som för egen del visar sig, om steg-, så~oln läggand-e ..]linder i -vägen föt"
d:e:R har något väl'de ell~r eJ. Hela upp~ vidtagandet 'af förb.ättringar, så är wetta
tinniN g-aruas historia är ej annat än eli· il.. svårt. att fatta, då detta en61a~s_t kan h.afva
lustration härtill. Tänkorrl blott i det fal- -afs-eende på' att den gjo1"da f;ör -ättril1'g'e'll
letp'l engelska amiralitetets förklaring, att grullJaar 'Sig på den 'patenti,u-ade ltpp.DlJninx.Jrio-s,ous· p'rop:elle.r y:ar opiraktisk.
gell, Ulen i: så. fall ·är ju förbättringe.n 'sjelf
Fetl~m~na.ndet att up;pfiul1i:ngar ej kunna en fi~tlkt af uppnullillgeu, och :att c1e'lll: :6i1l"ra
låta v-itnta på sig, när tidellär· inne, fimles t.ill, beror. ju då på,3itt den senarre
S(I}1n InaR säger, är också ett af daBsa miss- förut t@:refu,Ullits. .
tag·, hvaroln erfarenheten ej leinnan -oss i
Eftel'~ att ;lUI hafva .till. gran:s1tlling uppl'i'ogas-te oviS'shet. Huru många upp:fimnill- tagit några af de ,vä:seiltlig-fl>ste anmärkninI'ar hafva .ej gått förlorade, hvilka först. efc.. gar, SOlll 'arse. att frttlnhålla al'äigenhetel·na
ter nlyek.en lång- tid, lnrunsåldrar OOtl Iner, af -en patentlag, hoppas jag,att dervid skall
ktmIHtt göras ORl på nytt, ehuru lnan under hafva bli.fvit ådag.alag-dt, att invändllingal~lJ:a.
MIa tiden haft kännedom om att en sådan: ej ämo' ,hållbara. '1'ydli,g-t är e:lnellertid, att
uppfi.n:ning existel'at. och eftersträfvat att lnu~u. bra en p,ate.n.tla~' än' 1»å vara aft!att.ad,
g~r-a d~n.
I äetta h.älls~ende bellöfva vi skttlf det n.älpJpellgen lårtasig' '~-öra att all..
J påmmna oss mer än den lMaga väntaR detes undvika 4'0 ~lälmenhJetel' vid tiUämp"

ra;

nfDgen ktuina ltl)pstå. :Men 8j U;&gÖ1' denta TiJlföl~S'äkras ej ttpjI1illnarell på lagligt. sätt
nig',on SiD.le:<llling att ho'rtkasta de fördelar, ; en sådan andel, skall ntt\tD 'snart n<rg fl se följ~
~m &ll g:od patentlag l11e'deför. Vill Inan. (~b~TJt'a; en stör del nya ideer, so'm elJest
'"ara praktisk" får Ulalli detta, 'SOlll i andra kuunat· blifva det allulä:;nna tin 'If;;Q.gR, ~lif~a
fall, kom-ma i håg', att det hrosta är fiende då till" $tör~·ta delen outferda ellet: kOO\~ke
till det g:oda. Af nu nälllucla omständigllet otänkta, och d-e uppfinningar,soin trots detta
fölJer ·dti·eluo-t något 'annat, so,m det vid komma att göras, skola -i de flesta fall håls<tHt~Itde af en patel1tlag' är af synnel'Ug las heln:liga.
.
vigt att fasthålla. Under såelana fö!~lil.åll~n,.
Ej tn}Tcket bättre ställer sig röthållattdet,
aen~ att olägenheter af lagen kUl1lna 111'Ps-tå, Oln en pate:ntlag'~ ej fäster tillräCkligt af..
ij(ir mall »älnligen låta sig ang'eräg~et vaxa j se:ende på up>pfinnarnes intressen. Den. l~iRga
tttt g(ijra lagen såg.o·d s!om lnQjlig,t, på det grad af utveckling', SOlll upp-rriming'S'&l1:da-li
(tt oläg'e~nh~terna ej skala blifva flera; ,ä]l I här i lalil:.det hittills nått, torde -o'c:k:så nlh'l1d.l~
hvfticl s·d1n 'enligt. sakens lla,tllr behöfligt är. I vara att tillskrifva någon 'vårt folks r1:1ltga;re
D:e fördelar en pat6ntl~g~ lnedför -äro i beg,åfnillg', än en olän1pHg patelltl8}g', föl'I

!

k(!)l~th~t. f~lj.and~:
att stl~ärfvan

utom andra og'ynS{tmlna' vilkor för defi1llia
hegåillings· verksamhet och l.1tvecklill'g. :ett.
i ial1tlStrielt hänseen(le r~ng'a, utv.ecltia'<it lana.
so-m vå;rt~ d€H' intresse fi?>r och kUllskap 01;fi
illd.ustl--ielt arbe:te äro föga spridda och der
en uppfinnare lnången g'ång l1liÖ-tBS med likattind:l:l:st:riprodllktel~lla gellolR förbättrade giltighet o:ch misstro, är icke den allra g'ynarbetssi,t,t blifva hil_lig,are; .
S't:lnnnlaste Jordl,1l?ånen.. I, S,Yl1REH,",~,~t gil,l-et,'
&tt l1y',a pl"o.dukter skapas;
detta 0111 större och vigtigare uppfiuuilll'aJ",
att i fölJd. deraf ökadt hehat' af arhete llvilka äro ko'Stbara ting' Q,ch kräfva många
tlpp.st~r;
års ihärdigt arhe:te, samt leda till mäRga
att de:i"igel1om arb:etslönel'na stiga; oe11
misslyckade förs{ik, innan de få den prak..
att på grund af allt det föregåend:e i fÖl'e- . ti.ska f{)rln, a.tt de kunna slå :fdg igenO:Dl.
Ring a.l~betarne·s intel1ig~ens utvecklas.
Föt oss är det. d:t~l~för af 11H81'R vigt, än rör
I ett land, der en patentlag saknas, blir andra lände~·, att st3iteu på allt g·att ser
·all pre:d:uktion i Iuer eller lnindre grad ett llppfinnarnes verklig~~ intres,sell tillg',od:o"
s.imp·elikopieranie, elnedall 'inga uppnunin- och «etta kan staten utan up~offring' oeh
g~r skola göras, då nppn.l1nare'il ej. h.ar att' utan att gÖl~a intrång pä någons rätt glJra.,
atf . sin npp-fil1nin-g vä11tanågo.n fördel, hur geE.Olll att stifta en god och åJld aBlålsenlig'
JiYttig den' än Illå vara. P'å sådant sätt' patentlag.
Detta bör så myeket lättare'
skaLt hos hefolkningen alilrig' någ~o.n uPPin"'j kunna låta. sig g'öra, 80111 "det ej hör mÖ'ta
lting-sanda uppstå, lnel1 i lnotsatsdertill skall' sto~ra svårig'h:eter att på ett tillfreds,si'ä:l-'
4el1, till ril1g~a h-eder för, landet, allt m.er latttde sätt. ordila saken, om i betrak"t&l1de
och mer vänjas vid'- kopiel·ande. Sall11inge~ tages den lltvecklacle 'ståndpunkt, på hvtlkell
af deJllla uppfattning' är påtaglig; ty de tek- patentlagstiftningeu i alhnänh.et förnärva~
trtska, UtJP1inJi1a;rne. arbeta mestadels icke 80111 rande befinner sig.
vt}ten~ ka~mannen af oegennyttig forsknings.En tillförlitlig inbUck i den betydelse fÖl~
ifV81t.
De fi,esta Ul)pfinning~ar göras af 1n- folk~llS industr1e:1a - lif, S'Oln pat811tväsel1ftet
~eni~reB vid .hans l'itbr~de, a~ "del1 kemiske Iunder sin utveckling. faktiskt erhållit, ~itr
Iabrlka:ntell J. laborat0rret ocll af arbetaren luali ge.nOln. att taga 1 be;traktande de sItf..
vid. hans lnaskill. Och lnärkom väl, syfte"': 'ror, SOln patentstatistiken )lar att erbjuda.,
mälet är under alla 'förhållanden eko·nomiskt.' äfven om Jnan ej gör sig' Inödal1 att e:rhålla
Mall \Till med uppfinningen 1!tftderlätta arbe.. dem absolut nog'granna. Så hal~ patentens
~~t, lninska, ko.stl'1ad.erna o:ch fÖThättra varan. aut·a,1 i sin helhet och i afrundade tal uppAfven i det fall, att drift}@dern är mei'a' gått till öfver 200 000 i Åll'le rika, 100000
naturlig håg än tanke~n på penning'erörvärf, i England, 170 ö'O,O i Frankrike, 50 000 i
$å bär dO'ck alltid re:sultatet ekonolniska Belgien. Af alla dessa tillsalntlla11S äro enfrukter, för så vidt ]lågat resultat uppstår; d:ast 37 000 att hänföra till tiden fÖ1redes&a
och det vore i högsta gr,ad orättvist att, länd'ers nu gälland~patentl$;gstiftlrll;lg., 'Tj..
d,§, så är,. vilja för:aekaden som framkallat. dare hafva j Ty·skland och Österrike-lTn.:gel'll
d~m ait Iljllta ti~lb,ö';rlig' antlel at vinsten. uder tiiell före· de·ssa länders ·nu gä11an:d:e
.
o)ch arbetet Ulad att ,göra
'trppfinuin,g,ar del~igeuo11l ökas;
.
att den industrie1a moralelil höjes, -genoln
att 1ageu ~e~reder skydd åt det intelligenta'
,RI'Ot1etet s'å. yäl SO;lll åt kapitalet;
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-9pateutlagar 111 if vit på }rr~l'aertt i"tOCllcet. ut-; dhlfetl~'3.r d~nna bYTå under the DelJC\l:otmeut
t~g1Ut cirka, 20 0'00 p-ateut. I ltali:&lii har: of St3}te. .trnåer· stäH{l.ig.l1tv6ek:ling~ stadt,
mun uttiagit 70DO, i Sverige 3000 och i Lir ver~et i Q·ch för gÖl~oTliåle'us, httl1ldbaföfrlga länderöfvet 20000 stycken. Endaet'; van,de f. ll. fördeladt i 48 hytået, S"Oiftl kunna.
i fö;rl1t u}}pxäknade .läuder ha.fva således: illordl:fas i Hfdelningal' fÖl~ stYl~elsen, 'patentblifvit uttagna olnkr'il1g 6,50 000 patent, ~ beredningen', e,xaminationeu, salulingarna, e~·
H1:n~u lnållga}· ~Oln af deln äro uppfinnings-! p:editio-nen och arbetsafdelnll1gel1~
.Af <le~s'a
lnhtent i. egentlig meJling, kall' dock ej Ined; är exaininationsafdell1ingen denstöl"st:a, 01nsäkel"het :Hlg'ifv,as, 'dit endast' J få lände!' ~att3tl1de 23 byråer tned llv~al'" sin cln.~f och
räknill@~ hållits på d·e uppfi:nnare, SOl11 förltt 3 examil1~torei' :salnt från 1_ till 5 biträde;R.
låtit patent~Ta sin uppfinnin.g i något annat: Inalles äro i ,P'at&1Jt-Offioe 'anstälda 475 p'el~
land. lTtali att göra sig' skyldig' till .alLt: so·ner, af hvilka, 130 ej hafva fast austiUför stOt't l11isstag' tOl!de man dock kuuna nillg. Tot.ala aflöningsbeloppet, fGJ~ 187'7
,.~tåtatt a.e tU'spTuog'liga patelltell .rep.r ese n- ! uppgick till ulira l 800000 krnnor. Mutera. en hralf' lllillion uppfinning.ar. I jelTIl1-" seet, i sitt slag' det största i ve;rlllen, ln:ln'e'd(l lued förbättrade patenthrgar har äfveo ; rym1nes i 4 Sttlnluanhän,gande gallerler, hvilka
pawnt.ens ~lntal varit stadt i en jeIllll till:".~ tillsamlllftnS erbjuda en prolnenac1. på 1/4 6l1lväxt. 'S! .öfverBtego de', alla tl11sanlnlal1~~ .gelsk mil oel1 räk ~.ade före 1877 års bl'and
Rudar årlnul<iradet.s första fyra &rtiofl'den; 160 000 modeller. Bibliote.ket r:äknar 215 OOQ
taäpplelige.:m. 5'0 000. Sedan des·s R(1! d·eTas I VolYli}:~er, lnell fordrar äll)1lU ett 1000Il-tarl
ant~l Otlp}'}ltörligell och hastigt förökats. ,S:å~' j f~r att blifva nggot. så -när fllll1stä1lid·igt,.
lun,da. u~gJoJ'<l~ antale~ årli~en uttag'D: pa-' J Di}t nya tyska Patent-Al~t är ett af ao
ten.:, 500.0
IS??, l,ö 000 ar ,1860.' 2()00211·.leda..l.nöt~r be.·stående k.oll€g',ialt vel.'"k, S.Oln,'.;.af..r...-.
1.~ 10. och f-or nalvarande tOI de de up,pga 'betar pa 7 afdelningar. IJedalnötel"n;a utsiftS
ttll 4flOOD... .
.,
'..
l af kejsaren, och förvaltningens chef är di-

a::

I. ,. . . a.....,l.la... st.. ol~re .ku .url~llder ~n.~~.~.sf.Pl".' hal1d~ ., r~kt. orn .f.b.·r.. . ·h3.1..1de.l.Silli.l1i.S.te.rrnn.l. : .... T.Je,.n.st.·.e-.
ha~va~:ul,e af p~~el:.ttlagarl1e IDlattade full lnänliens antal uppgår till 50. Lön·erna fUl~
ständIga ~ch val ordnade patentverk. . I leda111öter och tje1i.stelnäll uppg'å till aoo 000
England ar. lnedd~lande . af ~ateRt sedan j kronor ll.rlig'en, Med patentverket är fÖl'ega.lnm,~lt ett kungllgt prerogatIv, hv:~n~s ut- nadt ett· bibliotek på 10 000 volym ' .
(JfvaRd~ är anförtrodt åt fyra kro'nans h ö g ' s t a .
. el.
nabetsnnän, Jl:vilka i deI?:ua sine:gelrskap,lJeFrån .de 11U Jläliluda pate~t~erke}l utgå i
R~t:m.nas »Colnl11issioners of patent».· Natur- tryck ~J blott alla de bevllJade pate'ttt~ll,
Ugtvis 11ledgifveT deBsas tid dem ej attpÄ fullställdigt.be~kriflla och lued ritningar'förIRillsta' vis sysselsatta sig med något slags s-edda ,.sa.ln~ årli~'ell ;k.atalogiserade, utan ·äfexped.ition. .l\Jlt hvad clertill hörer äl' der- ven sarskilda tIdskrIfter, SOlU upptaga allt
för öfv'erlåtet till det elnbetsverk 8:0111 enkoln~ det sorn lned patentväsendet står i sa111band.
rHr Get 'ändamålet blifvit inrätt~dt 0ch SOll1 On1fål1get af dessa publikatiolle;r är lt(D,gst
ka,Uas llth.e office of' theOolumissioners' of betydande, OCh111an torde 0111 deIll utan :öf}IateJlts" I spetsen för detta verk stå.r en verdrift kunna säga,.' att de äro. de stär:sta
; eler:" of the cOlnulissiollers», SOlll åtnjuter. typografis~~, ~.lster l v~rldoeu. I Amel~ika
Il ctrrg lön af 1 500 'p. sterl., och är han upptaga nal11l1gen de fran ar 1866 try<ekta
ch f fÖl" verkets alla tl:e afdelningar: Pa- beskrifl1il1g'.~rlUt. öfve~l 650 volyulel\, El1gelteat-aTtlee, Tra-de-lVlarks' Registry offic;e och ska pa~elltskrifGernn .räkna oll1kritlJg3 (jOO
De 19ns {}'tliQe~
V ~rket sysselsättel~ llåglaa Il volYluer. I Frankrike uppgå' de till 250.
och flO, tjaus·temän, för hvilka afiöllingarna Med få ord, verldens alla publikationer af
UPPgj' till 3HO 000 . kronor· årligen. 1Vled . d.etta. sla.g ~an e;ls.alnt ör... ett· eX811tplar e~
1
PAt.entv.erket. är före~adt ett.. mus.el.l.m oC.h.. ett·I,.u~pskattas .. tl1..1 nlln~re ..an Ö 000 VOIym6.1.~, ~
ui:bti'otek på 80 000 volYlner, förnäIuligast varde belopande SIg tIll 100 OOQkrollol' 1
Jl6~io~isk litteratur, bland llvilka :räk~Htsl rundt tal. ;
..'
..
1 000 tidskl'ifter. Biblioteket hållesi"ippetj De förnän1sta tidskrifterna, so~.tN p:atent..
hvarje dtlig 10---4 och besökes årlig'enaf! verken pubJieeras, äro den. i Amerik-a från
öfv ·1' 26 000 personer.
11872 uled två volyuler om året utgifna »OfI AmerJk·a organiserades j enlig-het lued 1: ficial C.j-tlzette»; den '1 En'gl-and u.tkonunanae
83'8 års lagför pat.entärfUldena eR särskild ..». D.'01);1:111.1.·:sSioners of P&tff.ll.'t~J ourna.l»,som.·bör..
bITå \luder namn af P~atent-OffiC'e) oell subor" ,jade år 1854 och 11Ulne1 lt räknar 2 000 si..
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d:o:r om året:, ·s>ault aet ty,ska ;. P·atentblatt)', . d.allt el~er ln iOl"iteten till ll,p~i11mi g"e'U ej
SöDl utkGalUlter en gång i' Veekitll.
blir ·af Plit81ltm.yndigheten fQxe1ull f~r nQg1J!t
I oc11 :fiör bevi1:j:andet af paten.t sy~,s'81:R,ttt-· :p;röfitl11lg~, -atåu öfv'eT~el1111&S åtaomst.oi att i
tttS i de olika paterttbyråe~rna i allt öfver ~ efterhand afg:ö(ra-s~ FÖl' att så Yidt gtj;rligt
7'00 tjeusiemän, ·af hvilk'a stcj'l'sta ant,alet. äJ' forebygga denna olägenhet, lutr mMI i
lu;nllmer p:å AJuerika eRStllut.· I p,atenna;f,.. An.,lerH{:a antag-it föl'utpröfningasystenle , .ell,iPter heta las afuppft:nllar'ne årligen 011'1- ligt hv.flket hV'aI'je }latent fore bevi~i!atldet
kr~Jlg 8 lnillioner k:rouo'f, hval"af lrälftell; till sin 11;yhetpröfvas'. Har en 1:l'P1Jfi~nlm;g
tord~ tltgå till hetäckalild·e af o111ko:st,lla«i6:rna t .genomgått en sådan pröfnhlg eoh hefuuntts
tilr de alika ländernas patentinstitutik>uel:') t patelltel'bar, så äi' uppfhutaren i sådant fall
Jemte ar dflssa lltgi ~napllblikationer. Resten 1telllligen betryg-g-ad 11l0t· åt. al af en Jllöjlig
.tgär,' GIn jag så får säg-a, vinsten på af- J föreg.ångare. Han har· då i sitt p~atell1r,i
fil~'D, hvilk&ll vin'St i
stol"'a kulttlrlälll'" t större tryg'g'he\t lätt~1.~e att föte~la sig lne:G.L
f!eJ?tll3, ei ställer sig- obetydli-g. Så har p;a- kapitalst.arkt folk till uppfinni'ug'el1s hrin~ntverks;alnheteu i· Engla1ad under -·åren g',ande ut .i V81"lde:n" ·Förutoln de nä.muda,
18 ,2-70 lelUllat ·ett örversKott af '2~ nlil-· förekolUlner shltllgell det s. k. lQPphå(ls~y
li<lJil'er kronor. I Anl.erika h~t mall af be-. stelnet, i hvilket ·uudel' viss föreskrif\Ten
paringarna bildat eu panel1tfol1d, SOln upp- tid tredJ6 Ulau hal' l'ätt att j'nlägg'a va~d met
~år till :5 millioner kronor. I :fi"rankl'ike bevilJandet . af patel1t. D;etta syste'itt, lltell"g~r ål'ii:g,a öfverskottet., nled hvilket in- slutande rådande i· England, har i den 11ya
komlSte~na öfver~kjuta utglftel'l1a föi' landets' tyska patentlagen blifvit fÖrtH'H1dt med fÖT'Rtp'i-telltY&l-ks;alnhet, till BOO a '900 tusel1l kro~ profnhleg··en, fÖJ" att ännu.1\1e1" skärpA d:ell~lla.
U0r t (l)6k i Tyskland l.elnnad·e patentverksalfr'
Enligt 11vilket systelll's'oUl lleistä;l" man
:mr~tell fÖl'sta halftaullat året, af sin vel'ksanl- lJ.tnn-era 611s'e DIn, att en sitt ändlalln.~1 lnQ~t
het ettäfv6l'sk6tt ·a{ 2,00 OO() krOl1oJ:\ Allt. svarande :I!)'atent lag bör göra det länt, fcir
d~tta har kttnl1at s~e oakt~dt patelltvevkens uppfinnaren futt g,rhålla skyad f(fJl' s·tna l\PPhögst betydande utgifter, S0111 årligen tlI)l)gå finlling:ar, såväl ll1ed :use'€H1:de p:å fo~'m:a}rt.etel;"
t'll );lära 2 1/2 mil1ion.:er kxönoT i Amerik:,t, sO~kO'SHUtd ~ l!lnaer i;Q.kttagal1}de af att betUl ~äira 800 000: i England, till 100 noo i skrirniug- o'ch ritnillgär äro ful'1ställdigaocll
~~rankrike o'ch till 450 ono i Tyskland. P:å tydliga. D,@'ssutoll1 bör. ntöjligllet bel~e~d:as
sidaItt sätt ordnadt har nIan lyckats bringa de,m, S0111 äro intresserade i ttl)'pfinniltgeu,
iet S',t'Gl'a lna;skirreri, SOln ha.r atthandluttva att, -erhålla andel i patentet, ehuru. detta. ej
pla~D:tirel1})dena, att arbeta med nogg-räl111het 'bör' uleddelas ~t någon som Ile1st me'd uteoch lä~the!t.
.
.
slutande af uppfinnaren. ·Vidare måste d:et
~red hänseende till v~lkoreri. för heviljan- f lemnade skyddet Varit kraftigt och v0rk.s:ault,
fletal patent och skilj:aktighe,teTlUt fö:r' öf- f s;alni gäUal1de fö:r en läll'gl'e tid, af sanlBU\.
rig,t i de olika ländernas patentlagar, ~å j läng~d för 'alla patent. En g"od p,atellltl'a;g'
kalt e,j hir komlna· i fråga att försöka nå~ .har c1el~jel11te att uppfylla <iet vilk0'ret att
gon slags utredning af fletta VIdlyftiga älnne~ göra uPIJ'finu\ng,en till albnänl1et'ens eg~e1ilid(nu,
Så myoket hör doek kuuna sägas, att lned på s·alll1ua. gång' up·pfinnaren ktHumer i åta€s~ell'tie på beviljannet af patent tre olika njllt'ttIlde af skydd för viss tid. Detta Villgrft1!ld}'l'illcip.er. gjort sig gällande. Af dessa lles g·elloHl att ,uppfinningen bUr· för ··alhllänär anrBttluings·systelnet det i B:elg-i<~]l, Fl'aJlk- llet'en på ett 11astig't och beqvämt sätt purike och. d'e. rom\a;niska l&;nderna rådande. blioerad. Slutlig-en hö.r en p.atelltlag f0l' ett
BJ;tligt detta fo~"dr:as fpr' el'ha,llande af Intteut land ej lägga hin,der i väg-en för ,el"llållatlr
E}uda&t en i, ved~rbii,rlig ~Orlll g;j-ord ,antllä-. det och hibe:bållal1(.let ~tf pnte·llt äfven. i an..
lan, årtf0ljd af -tydlig- oeh f11l1ständig beskrif- dra länder..
ni:Qig~ o~h ritning. Patent meddelas i 'dess:a
Taga vi dessa gtuncler till nlåttstoek vid.
1änder åt ti)J:p.fillnaren ltelt· ooh hålle;t på hans 'I·bedehnandet af älldalnålsenligheten såväl af
risK" i händelse hall underlåtit någ.ot af hvad vår nn gällande patentlag, som af de'll nya
l,a.g~n stadgar "ch utvisar å styrels:ens sida föreslag-na, så·. kan ,Juan vid en uårllHlre
ingtfttlnganna;t, äll ;\tt 'ansökningen sk.ett i granskning' eJ undg-å att finna denl båda
v·iQ.erbörHg ordnillg. 01ägellhat arna af detta tlUderluåliga. I vissa fall är det nya lmrS,y$t8'Dl äro Ft)i'nälnliga~t; att ,det gifoa pa- ~laget bä:ttre, i vissa fan afg:jordt. 8 ä1111' e,
tentsltyddet är ftJga betrygganie, enar det än den lag vi hafvar; l det :hela taget tir
vigtig~aste vilk0it~et fÖl' åtnjtttande af et,t så d~t ~i stort at1:lutt än en påbyggl\ad ar det
1
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· .a;nd;ell om ~rs~3rget, [gande i e;tt, stort &J!lt~l, f~ll skan k;f).ma.
s-om, bJ;tttll,S fr~m:kommit fl'~n fjtcktnållReJIs·l att ,gQ,ra det edI,:åll,na p,.atentet,ti1lell ll,kti"on.
sidM, }~ilfva, ej h~el1e'r fÖl' dets,~t}nma V31'it·
Ytterli~~re llafva med beviljandet af pat6ftt
g RsamUlia."
.
1hlifvit f.(jrell~de för våra förhållanGen al~deDet ~tadg,and'e, sonl mot si:.g~ uppkallat. les fÖT dryga kostnader, som komma att bt-det stm'kaste klandret, är det, att sökanden taga de obemedlade inom salnhäUet st woAlt
af patent ej nödvändigtvis behöfv8J." 'v'ara ,SOln lTIöjligheten att tillförsäkra sig Itat.elltlIlppn~Ula:e. Kl~rt är ocks~,..a.tt~ppnnnarnelskydd,~ta~ att för så~ånt ä.nd~nlå1: handlöst
skt11a tVIngas tIll lnycket hIuderlIgt hemlig- kasta Slg I .armarne pa kapItalisterna.
h-etS;llUtke.ri, om de äfventyra, att hvail" flCh! Slutligen har nian allt för mycket föt"b>i\St}'tt
eR S{)Tn får kännedom .om deras al'bete }rall I' fråg'an.s praktiska del, eller lt\g~ns rlitta
gå <leUl i' förväg; 'och för Sill del uttaga ]),3,- handhafvande, hvarutinnan luan 8'j fä~r~~t
teRt. ",.\11 pinsarnlnare blir det l<>ero,elHle, tillbörligt afseende pm nödig ve~elv~rk8lJl~
Il arul'lder C1en m~dellösa uppfinnaren deri- luellan patelltmYlldighetell och den uppfin·
gel1lO'lIa. kall k01u«ua till den kap.itftle.gande l~all.de allmänheten, 'såväl lned afse'6n:ae ~lå
aiF'tiJ;esmtänneu, hvilkell, 0111 han fillller' nled @'ec!lolualldet af llilpfil1nillgen,s. patellterbla;rh~,
sin. fÖl'"<lel förenligt att, låta uppfinningen g-å 801n l~ed afseellde på d~ praktiska alliord·
nn'tier sitt lutlUll, ej skall llnderlåtaatt .be- 'nin,garl1a ur be,qvämlighetssynpu'nkt. I detta
gagna slg af denna hrist i -föl'l~laget. För l1änseend.e har man, Oln ock ej alldele:s. fä'·
Ö:ftigt. förlora~r" el1 patentlag allt fotfå~te ej bis'ett, likväl lemnat hög'st oftlllständigt llliYrbL.tt ,å 11yttans utan äfvellpå rättens grund, redt de .fordringar, so ni m,an f-Öl' ett rätt
alU .ll\an ej strängt fastllåller den principen, h3tudhafvande' af lagen bör ställa p~! ett väl
att IHttenE' enda.st tillkolnll1a uPP'fiuna;re.
o.rdnadt patentverk, utan hvilket en pat6'n:~I fö:rslaget saknas äfven hvarjetil)cs;tYID:- '1 lag ej skall, SOln den bör,' kOlnnla 'att iRnle~S'el .till en v~l"ksaln ooh betryggan<l~ förl~t- gripa i l}fvet, utan mer eller lnhidte blifva
pro-D1Ing, hvarlgenom fortfarande SOl11 hIt-) en lagpa papperet.
.
tills. skall kun1r~ ske, att' -redan i;utlanaet· 'Behäftadt lned sådana brister och lnål1ga
ej allenast gjo.rd.a och l)at~lltel'ad.e uppfin· .fler ställer sig förslag'et tyvärr afgjol'1dt undrernilllga]~, utan äfve:ll fÖTemål för fabrikslne·ssig l äg'set de hästa främUlal1de pate-ntlagar, b~an<l
til1"v81"kning här skola kunna' tlppg'ifvas sonl hvilka den tlanerikauska tQl~deilIta;g'4l; rräau$'ttt
ill~lelnska uppfinning-ar och SOln -sådana er· rUlnmet.
Orsaken till de.tta leds:alnm,a, fårh~11a patellt. Ej heller leml1ar förslaget hållande torde s'a-lluolikt vara, att tillskrtfva,
tillfälle fD!' u})pn.nnaren att inlelnna s. k. den olIrständigheten, att 'llUlll vid förs~agtlt.s
e'aV~lat e·lIer förberedande anlIlälal1 af sin uppgörande s'tä1t, sig på oriktig grund,. Det
tlpp:nnning', 11vilket för honoln stundcnn kall fö:refaller nälnligen, 80111 0111. man föt~es1iält
me:dföl't1, nytta, om det·.af
eller annan :or· si~, att ett patent ej kunde vara anna~t än
s~k befinnes llö,digt ,att söka patent, innan ett monopol.
Detta är dock alldeles.ej fa.!..
flillställdig~ beskrifning' och -ritning hunnit· let. Gåfve Ulan' vissa persone.r ute-sllltan.d.'8
&tt 1{tarbeta~.
,
~ rätt attc s~lja t. ex. s.alt, så skulled.~tta
Vi<ilare har från erhållande af patent ute- vara ett' lllonopol, inen lued beviljandet, af
~1tltit-s vigtiga klass'er af industrien och upp- patent är förhållandet helt annat. Den rät/t,
st1\lts, t:ryekande bestä1ml~elser för patentets som genoln detta meddelas eJl p'erS01l1l, bellibehållande\ sedan -det blifvit beviljadt. I står. ej i att uteslutande förse allm.änb,eten
.is'finäBtaQ;a hänse-endebehöfver företrädesvis lRed en viss val~a, SOlU förut varit i aU.äRt
päp'6kas det af' patel~tkolniten föreslagna och bruk, utau en'dast deri, att hall enS3Jl'R får
.af ko,mulers:·kol1egium ytterlig'are skäi'lpta rätt att under en viss tid fijrse allmänheten
p1btEl<iet, att patenteg'al'en skall inoul .tvåår llled denna vara på ett visst sätt ti11ver~ard.
från den dag' patentet utt1ärdade§) hafva brag't Om· andra på denna -grund bIifva ft'låll kon;
clteR p:aJenterade lJ.ppfinnillgen i fu Il och yr~ kurrens ut~s,tutlla, så beror detta på., att lutke."'lUestRlg utöflldng- iuorn riket OCl,l detta, telltegarell på cffit nya sättet förser alliltäu..
s;å viiI då, SOlill sederUiera fÖl'e utg'ångeu af! hetell lned varan för billigare, pris eller af
'hviUj-e efterföljalide patentår, inför 'pattmt-l bättre beskaffenhet, än de andra på. det
~yndighet~n ,~!l'ka, med _f~ra att, ])clte,ut.e,' t gamla sättet. Allmänheten ,~a~ så,le~~s, ge~
1 ,H:1'lnat tall forv61'kas. }'or den, SOlIl ar . llOln det skydd, patentet forlanar at tlP,,,,
n.åg6f. fÖl'1trogBH 111e<1 (iet iudustriela Hrvets i finnaren, aldrig' blifva -lidande..
fnrdriwgal\ ärllpp't~llbart, att ftJl"bel"{5r<!a; st,tld-l, l\fe1,1 8,j ll(;),g m·eq <lell:na 'skiInad i U.:vpfil~
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erhållerd'e'sgu;iiio\m ej pat'ent p1 sin! hafvit 18~ uttagits
l1lfJJ,trn:ning påal1l"nat viIkor, äR att ha.lil i. ut- 145 af lltlindtn:gar. ...(edelt 'let af bevilj~<i~
byte aerfcr;r lejmll~r UfJ1)141illingeu till allnlktll- : ant;al patentfrl' har föt· de rOl'ra
rit '. o-cJ!
B.eten, g'ellrast Söln luulskap, et'teren tid BO;nl !'t'ör de s:ellare 7. I inkolIl.ste,r ha "a för
samfittdegf}lldom. I stället för att betrakta; patel1ten till 'ktHlll11ers-kolleginm infiuti
paitellt SOl-Il mOll0p'ol ål' det 8åltUictcl vi;cia l frål'! illlau9:et 7 275 'och 'rrån utlandet ti 680,
riktig-are at~ hetrakta <iLet S{)lll ett k(j)}1itrakt eller tillsamJnalls 13 '95~ kr0J!;or. D,e~sutonl
m.etlan :hlJi>ptinuaren o:ell ·s·amllället, der <len.~ tOTde nllan kunna herakna onlk(;)st1i~cleI"na
l
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p,O'ttrn~ blifva vinnande. Skådad:e i detta: 13700 kr. Häraf~ fölJer,att kostna<terna i SiD

lJlls framställa sig :farilå:g'o:rn:a för :att med-j h~n:u~t for de '327 p·atenten" S0111 ej haitl
d'el:it qpnnna,ren '. visstt r,ättig'l1eter i en .helt lällg~re patenttid :än mellan 6 och 7 år, reanllltn da-ger. ·UIJp·fiJ;lUaren kan då ej, 8'0111 J dan Yl:l belöpa sig till 28. 000 krOJi,Of,.e1ll111ru
vid ett lnollo:pol, luis'sbruka de hQnom gifna l hälften, af deillla SlUll11Hl till inte;t &~agn rtir
liitigl1e1ie:rna till flö:rfåug' för al11I1änhet-el1, !llågfHl annan än Po:sttidllillgen ka~t.a;ts hort

i

81ch ma-q;l kan. <1erfö,r utan fa.ra vara li,beraltpå 8n opl'!aktisk anno·;rnrs:e-ring,som t{)l' äk e·r..
i b.&vilj.audet ·af sådana, ,·)Iall bör ocks\å j hetells skull upprepats' tregå.:nge1".
~arr~ d~t o,eh g~~~~ åt. uppnll~laret1 8~å .~nå;n,ga,' . Utgåe:l:'de från' (le, nu rådande :ftjl'hällan~
f;ö 'd~lar S~O.}ll lnQJbgt·; ty d.eTIgenoll1 gOT' mall 'dena, bol' Iuan s å,le'aes kUllua antatga, att
in.~r~.;,~{S'et. ~ur UPPftnllin..g at så lnl C'k.ets.. tö-rre'l.för fra.1ft.,t. iden p. a.te.n~.~.11S ~nt~~. '.Sk..· ol~ h.är i.
F01~,il'S&~ m~nneremo-t detta, sa VUlllter lnan landet ,kOHuua att stalla SIg ofvel" 300 om
ej hvttd· lnall vill 'och stöter ifl~ån sig' de året, äfve:n om lnan vid gran~kning;en. af
iD~reSSler:tde.·
l alls,öknhlgarna skulle kOInnHit att f'ö.rf'ara.
lIen itfven om 1'agfÖ~'sclag'et vore <tldrig s:å :'Ul()lggl'anllare än hittills. '~{en l1uiler fäirtlt~
gG,(l, så sktl11e a0'ck fördelarna' afeu äIHia·} s;ättniFtg' att, s:å, s,om före:slaget bH.fvit, pamårl-g.e~li~ pa~.Rtla.g ..~j. ktl~~na bered'as O~S.j f tenttideu k011l1n~~~tt lttstl~~'cka8 tilL 15· år
om ej, SOln fornt bliiVl,t 11aU1Bdt, lagen af- J och att lage-us ofrlga hestarrnnelser ko'nuna
ven kOlnm~e att· handhafvas på ett. rätt sätt. l att på ett ältdam'ålsenligt s~tt, fÖ1 ·ändras" så
Vii hv~rj.e· gffillomgrip3fude försök till re-: bör man 11led största g·anllolikhet kunna an..
fh;pmel~ande af våT. nu gällande patentlag taga, att .deras antal i framtt~len, O'M Q.ek
wäll~'S trtallderfär i sjelfvit v'erket inför in,. ej gena$t, skall k01UnH1J att mycket förölt1l-s.
g~tiN;g n;lilil,(lte än tlTJp.rattandet af en sjelf- 'Att en såda}.l föt~ökntng .skulle· kUllna bitfva
stinai~ patentbyrå. ,Det bör kilapp,aSit råäa h~lgst . hetydlig', inses HttteligtHl af el-eJl 01RB~gQ't tvifvel oro, att en sådan byrå, SftrlU-j ständig·h.etell, att Oln vi här 1 1and'e't m~d
~anS.3JI,t~f $kiekl.i~a i.ackmä.n OC,11 fattan.d, e j af~e~nde på uppn,lIll.illg'S'I'.ikhet in.toge. Sa-l.1'1~l.:Hl.
S1B tl'p-pglft SOln :agot lllBI' än en blott ln-· standJJunkt sonl England, ]?r~llk.l'lke, Bt'l~lell
regis~r&l'illgsal1s·tal ~ mecl t~clell skulle knll~a t oeh Ty~klalld, så. b@r.~~ nu .de .!r~j.gen tlt'medf'Öll'3I b=e,tydrande g'a~'n for landets llpp.flll-1 tagna patentens antal ofvel~stlgtt 80(). Benm1iSVätSend.e ,o-eh derlIted för .dess industri. fl stänlluer Inan ,vidare ,a;f~giftel.l till li1!.q} g e,t.äl"
DeR .sttir.sta betänklighet, som u:r>pre,ser sig Sall11lla belopp BOl~l' nu, eller jeliluLt 100 kro·
tn6t inl:at~~l~d~t af 'en s-åd~ll. sje1fständi~.lJa"1 '~or, , så -skulle ju lni~lilntUninkolnst~la hliiva
~eliltbyxa, ar kostn:3.{l.eu. ·1\1en denn~~'hetallk-! B{) 000 kl"QUOr om aret.. l\fen .staJd~ ltHln
ligll);~t kall lU&J1ge·rtra' låta fara, då llatellt- t af:.! ifterna på ,ett med up-pfi.,nna,rt>tt:S beta}i11.tstitlltionen ly~ckIigtvis är a,f natur, :att [llingsf6rrnWg.a .. öfv-e~rens·st-ännnaltd~ ~ätt och
.k'<lltRllit underhålla sig .sj.elf g'enol11 (le afgif-! Hite <le 111 utgå; .s,ucee,sivt, 'så ", totde det·. ej
ter, S\ffl1l1 p.atenttagaJ.'ne lu,!fvaatt föl' erhll,l-!mö{ aså särdeles stoJ'" s vlld.g'het~r att t1'JlPl1Jl1IaJde af patent, el'läg'ga. ~VI hafva 'redctll I bringa illk(Hnsterl~a till 50 000 kl'onor, utan
erf~l'Oit till h!il~a betydande sUln-ln~t dessa Iatt nppn~larne deri~onoul ~let've ft6'r nay y..
afgliter .llpp'ga l de' stora kUltllrlandel'I1"a'l ket betnngad~ och, 1 alla .handelserbe-tyd" §;g.~t derlll00 j:eUlfUrligt kan ej 11080:88, Hg't· mindre, än hvail s:o.luaf k;O'llliten blifvit
å:tm.ill'Stone älllll:l ej på länge, ens ifråga·, föreslaget och k:(JllUnf"rs~koilegiu.ln l[t.it passät:t~s, lueil' d~t Daktadt t-ol'de iIIktnnstel'na sera oalim'ärkt.
..
e.j blitv:a si a11cl.eles ooetydande. Pateut.ens
lYled en p.åräk~naa inko1nst af 5:0 000 kr.
3iUtal hafva här ,i latrdet stigit från 41 år o'm året till enhQl"jan med utsigt tiI18,nID,rre
18'5=8 till 128 år 1867, och förlidet år tl:PlJ- inkolnster .i ft~amtiden, b~rde det ej lig,ga'
lillgO de till 827. Af de~si\ sist:nä:mclla8, utom luöJUghet-ens gränser ·att ordna ett p:a,..
r
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13 ten vtrlk,. ·s~m ll~o-t så, !lär lno;lIsvar;jl'tie bil- 'l,ll1~t föl~ utyeckltRg och. fram&t.slttid~n~e;, ,si,
liga Fordringar på ett sårlarft. ÅiVen om är det.i <le'- iRdustl'i-ela folkens lea, som vi
ma.n ej. med st?rr~' tillglingar ge~ast sl'[I~l1e skola :ycka uPP'. .yåro framtid b'erorp~, '1
ku:nu,a f~ d,et att fullt motsvara SUl 1Je,ståll'l- hUl'tl hog grad VI forsta att ho-sos·s ut'bllda
llttlse, så hade l11~n do.ckdel'ig'·en.oln lagt; industri; ty. ej. blott vår egen tids, ut-au alla
gI'luldeu till en för vårt' land gag-nelig- in-:.. tideTs erfarenhet vittnar ;om, att aldrig ,nåtitution~ SOln ill~d tiden och efter s,onl er- t g-ot folk uppnått ,'uågoll högre grad af utfal~nli.eten .och ti1lg~åilgarne ökades kunde j. veckling, SOln ej fÖ'fStått - att - ho,s si.g lItförhättras. . ]VIed en s-åean patel1tinstitution I· bilda, nyttiga ktil.lskaper och YI'k, {"n.i. . I vå,·r.a
b~.tde SåSOIrl ett vilkoT för de-~s verksamhet dagar he.ln.tar det ena folket sin öfvel'lägföl;enas den fl'ål1 tryck<?t utgiflla patelltlite~ ,$!enhei ttfvel~ det andra företrädesvis frål1
l'atUl"en, _S'Oln jemte öfrig' te-kl1isk literatur> f de.t. praktiska användandet faf natllrV'et~n"
fQ1!]lrilnligast tidskrifte.r, föi~enades till ett 'skaplig'a kunskaper, hvilka äro grilndell fth'
htbliotek, lät t- till~'änglig't för allmänheten. hvarJe sl;lnd filosofi. Den ofta upprepalde
Bell;,ofvet ·a.f ett sådant tekniskt bibliotek är s:atsen»vet.enskap är makt», :borde s-ålei~s
i vårt land ganska' sto-rt, då tekniska hög- egentligen omskl~ifvas tin»nat-ul'yete~};sk~p
kobul~ f()l~nålnligast afs{~r undervisning-en ar' lnakt 7. ~Ien i sådant fall är oek$,å. ine ~s'trä<ie.$ oe Il s11ppl:et'-as. ef't er 'söm denna' dl1'stl'iell verktyget ooh 'SOln sådant luakt:e:u:s
t'or<h~ar dr~t.
Utan tvit'\'ei skall -ett patellt- praktiska vilkoT, och jag vet ingenting, S'O:W1
bibUot k 11är tlpprättadt ej ltonnrra att, åt- hos O'SS skulle vara i stånd att åt verktyget
nli~stoRe till en hörjan, anlitas på ett med gif'va - störi'l6 skärpa än en änd.alnaJseilr]jg
de utllndsJta el1S härrrrelsevis jeulförligt sätt, patentlag.
.
men en komntande ,gen81:ation s,kall njuta
fl·ukterna af det arbete" soln .samtiden i detta
Herr v. Häradshöfding G. Ribbing.: På
fall kan vat'a villig att nedlägga, och -det sauuna· gang jag ber att få- ttttala'n:tin tack;~
ål" ju :rör· fi-"amtiden vi' arbeta,
samhe·t för de värclerika upplysning'ar, fÖTeIntet torde emell€n~tid· vara af större be- drag'a~den lneddelat, måste jag dOCK i fI~~g:a
ty<i'els'e rör vårt lands framtid än en rik 0111 en eller annan af de satser, hall tlt3ta-et. kraf~lg utveckling af den inhelns_ka in- lade" och de k<:>lls·eqvells.er, han d~l"utur ltåtl·cilll-tf'ieN, i betraktande af å ·ena sidan vår ledde, ställa 'lnig- på en -motsatt stån<lp~ulkt.
niirv!pranG:e i~ld11stris je1nftirelsevis med andra
TIll en hörjan får Jag be.källua, att ien
laRds ringa storlek och omfattning i föthål- lUlfvudlJrincip, som låg till grund -för fÖl'elaudg till landets hjelpkällol', ås andra sidan dragal1dens .uppfattning af pateiliträtt-.en, ·näl}laf ill\dustriens stOl a vigt o·c h betydelse just lig'ell att- uppfinnaren skulle' anS'8S hafva en
fö-r vå~'>t samhälle. Ty det är ju på indtl~ andlig eganderätt till. sin up'pfinning o,ch
lrien~ s·om vi skola lefva och föda OSS, det d'en .tanke., sonl dertill gifvit upphof, icke
ärt ju viclal'e den, S0111 borde vara vårt folks tilltalar -mig-. Här är icke. stället att· iRstol'skola, i hvilken kunde detsan1ma me.d- låta -sig på en rättsfilosofisk Undel"s:öknb~g ,
{le·tas lefvande kunskap, och slutligen är ju l'Qrancle patenträ.ttens natur. ·lYIen <le't torde"
htcllistl'ie:llis fält det enda -ornråde, på hvilket dock få 'pårpekas, att eganc1erätt .föl'tttsätvi ,en0111 arbete och ihärdighet skulle kunna ter ,ln.öjligheten af ett kl'appsligt besitt&ll'-a i stånd till att höja oss i jelnbredd nillgs t'agand e, och a-tt" onl o.ckså en ta1!lke,
med lllltid:ens ft··ämst-a kulttu'folk. Att lned så länge den' dvälJes inom de;ri tänkand:e J? eraU makt. och på, alla olnråd-en villJiläg-ga sonellS inre, möjligen kall- 'hetraktas -såsnm
f)'S'S on~, att alla oe åtgärder vidtagas, SOln hans eg-'etldOlll, egan<ierätten till dellS1trnnltl
iro egFlard.e att positivt befrämja den in- likväl' icke längre kan aus'{~s ~eståellde, då
l1retn<ska 1J:ldustl'ien, synes lnig vidare, just denna tanke. blifvit genonl ordets 1'lleditu:R
liU "\T'ara rättatidIH:lnktell, då vårt land efter el1er annorledes bragt till allmIttlhetells ;träntj.tfguf~lnårigt, arbete fått ett kOlnlnunika- nedom,
Också hal' icke någon patentlag"
t i0il;sväsen., SOln bel'edt nlöjlig-het föt en i stiftning- 'betraktat saken så., s'om V:Ol;te
vel'lt1ig' mening stfjlr industri att här i lan- u:ppfilll1aren~ rätt till uppfinningen -en eg~nile
det bl Oll1tstra.
'rätt.
Det sklllle llällllig;en vara högst vid]Yler än någonsin är. i våra dagar indu- underligt att till eg'anderätt hänföra ,en rätt.l'tu <lei lnenskligiletellS stora slagfält, p~ tighet,' hvars tillvaro dels är allenast t:emh 'TiThet trdens knlturkalnp utkämpas. Känna po:pär, dels ock hero8nde af sådana fÖ'rhålv· OSR (lerf'öjf., som TIMioll, eldade af st.ri4s'~ lantien, 8'Om t, e~, flenSaml1HliS 'ltöfuing inom
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vis.~ tid,' erläggande a.t;viss ekatt m. m., innin;gen ielte inum viss tia briJ1t, taS till
h~ilaravilKor föt ekoilIttllrlt i. nåmaR alla lin- f i:ldlil,strielt tltföranie.
fÖl b~åei1de ml d;~
d~rs J1at8'ntla~;al~. Icke heller k·an in11'ehltl- l nilnnas, att,) l1l!ea undantag at' England oeh

r
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Jet a~ r,te~t1'ä~en sftttll:s i {Jfltl'iiet med den Amerika, ~la l~nder hlitf'Va i Rina pa.tell:t~~$Jdl,#ä t'ätts1ig'a beket~kiling af. e~t 10t'eo: la~ati ,inta.glt. likR~Iide .stadgåltde11l. D'etia
nral, S_gm 11ltnlärker eganderätte,n. .patent- tyde,r ju pl, dess i16d våndlghet. UtömiElg'
l~ä.tt-eU innefattai" jl:l bloitt exclusiv rättighet tvångets hetydelse framträder 1- synneliIe
-&tt u.nder viss tid ll:töfva en uppfinning. viden betTak:te1._e a,J de interiuttiollela paP!ll,. Såd~n.'. 11te.s.'.lut~ntle rä.t:, 1.1V~I.ke. n å .p:udra Itell.tfÖl.~llållan~en~. Ty.'. o~ en.. u.~_PtiJu.~~J].~.'~s'(;J ..
sl,it\B Vlsar Slg sasom ell1n~krånk.lllng l ana kel~ patent a 'SIll UPiJ'finll1ng 1 fle:f,a lu<lel\
ttll'drasrätt att fritt beg:agllfa sig af alla de I så. skulle hall, om. icke . utöfnhgstvåltg~t
kUB.skapel: o'ch de iutellek~uela fOT1llögenhe-l exis.terade, ~~~nn~, lue'd .förhindrand_B :af allt
teq', (le., l.at vara \;1rs.pl~u~~~l~~ellg.ell'OlR ,en ~n - 1b:uk~f UppfiuElllgen 111(},ln etta~ra laDdet,
~s fo~rtJel1st, kunnat f6fvarfva, kan -enlIgt lata tIllverka alstren af dens-alnnla lllt:eslttmin 1!lppfattning -icke betr:aktas annorlunda tttude, i utlandet och derigenom. tillfoga fö,rstäJl S;~S(;)1n 8<ttmouopol.··
. - Hänulda landlii incl11stri sY11nerligeu sto-rS':mada,
Jag' erkäl1,ner villig't, att detta lllQllOp.ol i det att all kOl1kurreus med uttaJ.1tlet Ofn.oj..
kilJ~r sig fr~.n en lUäng-d andTa sådana, i lig-gjord(ts. De~ta .är anledningen, hvarfijr Sills.
det att detsanllua bar el1 billig och l'imlig länder, lned undantag af -England och ol.'-nl!e.gtltU1d. 'för sig, l1äm.lig"eu att uppfhlllaren e1'- rika, i sina patt3:1itlagstiftllingaJ- infört '})6hltl~l' ell fördel i stället "fQl" .den, 8'0111 han' st~mlnelser om utöiFling stvång', I Ft'ankÖfY8;rLeUlnar åt det albnäl1na, eller Uppii11-. rike har_ luall ytterlig"are förstal"kt detsRln..
niugen. Och föredrag~and-ens sat~,att vid mas yel~kan deri:ge'11cnn, artt pa:tel1lthafvaI~e
p,ate').Jlt ~någDt gifve's för nag6t I)" är d.erför d.ers·tiädes IorloT~r sitt pat~Bt, Q:m h,oH:t lltfttl1komlig"'t rikt~g. -Pateitbet kall, om Inan ifrån illföl'skatrar _den pfttell~t6rade varu.
så, vill,: betraktas så.s:Qtt1 ett kQntl'akt mellan Eng'lands industri har icke he--4ö.ft frukta alt
Upp:1!ilUUtl'ell, och samhället, hyarigenoln gif~ öfverflyg"1asaf främ'mande läll<1ers, meR det
ves å@Jl;a sid:alle-tt ll1Qnopol, och å den all- oaktadt har bestäm'lnelse, om utöfllingsivållg'
dra ~1f~lltlig käD.lle-d,onl (HU uppfhiningen o'clt'; infitltit idei-s patentko mite:er s fdrslwg af'
vts'S.l:tet att dells;alfima förr eller senare skall åren 1865 0'011 1871, Och j Ameildkt\ v·er"
ko.n~a till utö fn in g',
kar det starka tulls:kyddet s'åseHnett kral"
l\fen af en sådan UPlJfattnillg följer då tigt surl~ogat för ,en ,dylik hestälnlR:else,
äf"v~n ,att mall vid patelltla'gsiiftnulg' måste
Jag nlec1gifver villigt, att utöfninrg'stvåui>eke all~fiq,sts,öka 'tillgodose -uppfinuarens get har silla för -UPIJnnllarenganska harätt, s,å, att hans fördel ,af p~atentet måblifva tänkliga si(l<)l~. Det läg'g'er hindei~ i väg"en
al stOl' som lltöjligt" utan äfven aktg'ifva för hOllotn ätt bibehålla sitt patellt i flere
tI.J)"å1 att detta monOI) 01, detta undantag' länGer och till ocll 11led i något land, etl:1"
från 4&11 allm~nlla Tageln OIn arbetets frihet, i . de :tiestap.atelitlag·ar.nn.I}'es före skrifv et
icke för sa~l1ällets öfrige 'medlemnrar o:ch att, om patent. går f&rloTadt i utlandet,
f€il' &1t:mllället i d-ess laelhet, ko·m mer. att nled-1.detst\ffiIna äfv-eu t6rfal16l' l he,mlalld~t. Men
föra vissa vådor. Mig föreföll. det, SOIU trots detta tror jag iGke, att s3rtnhä,lle;t
om föredrag'anGen- lagt alltför uteslutanae bör utsätta Sill industri för den J;aTtl, s'enn,
vJtg't vid de,n rOJ.'ra sidan af saken,. ellel" 'till- elllig,t hvad jag nyss 'antyd~e,skttllektllll1a
g()O:o:s'.e'61:td,et af uppfinnarens föra,el.
upp,ståg'enoln ll'töfnillg'stvång'ets uPliliäfvanOfIn IRan deremot lneq. de.n uppfattnIng i de, derest lnU,ll icke genom alldra, mejliäY»rla:et, sonl j:~g" .nyss til1kännagaf, betrakt.ar gell Hbnplig~re lag'be.stämlnelser,afböj:etgällano:epatentiagstiftnillg o-ch kOlp.mi- nålnnda fara.
En sådan. htgbe.stäln.lll(~~8e
ter·a,des fÖl'slag till ny patentlag, ..så tror har blifvit af flere rättslärc1e n~i>-eka;d
Jag, att många der! förek(nnmande -stad- och är redltll införd i Tysklanc1, .nä1nli.gen
gamdoo, hvilka fÖl"edraganden ansåg oför- stadgandet om det s. k. »l'bcenstvllnget». DeI'sv<arligit, skola vis,a sig" ganska IiÖ~väJildig~a lRed men~tS, att ,en patentiullehafv-are k'tittl
och berättigade.
under vi~sa förhållanden ålä.gas att em,ot erJag vill härvid till en hÖl'jan påpekal det sättlling lenllla hV'arJe kOlIlpeteJftt p6rsöR tiRaf tored~"agal1d:el1 starkt klal1draa.e utö,fni'YI1gs-- stånd att utörva uppnllningel1 i någ'oll lS-s
tvc'tngef, eller stadgandet'i vår }latelltlag.'tift: omfattIJ.iu:g eller i -någ~ol1 Härskilfl riktning.
lliJl:A", att patenträtten ~'år fÖl"lorad, 0l11l u]>;p- B,etr"~ktar nH\n p-atenträt.ten si\S-()ll) en e~~utde
<i.
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-rätt1 :'a itH1l6häl~ e;tt sådant tagsta<i~'a;nie 8tt
R peRl~lttl't väJd. Är 'åtel~ pacteltträttelll 'et~_)
på. kOiitrakt ~lellall tltPpti'llllaren' 0;011 salllhället gllllluadt lno 1101J 01, finnes iRgentillg', SOl11

heredarndet åf verkSal1l:t 'skytll mot iFl'tl\ållg'
i patelltl~ätt~~ V,ar n.tlVarallde pateJatlag åläggel" .'7äl .den, 80i11 deTtill gjort sig skyldit"
såväl böter SOUl förpllg-telse att glfv~ -]>ahin,arar att i' kontraktet införa hestälnrnelse tenthaJvarell fullt skadestånd. 1\lell rattigder(Hll., att llppnululre, SOlU fåi' lllO'll(} P01, ål' lleten att erhålla det senare är, llled flet
skyidrgatt låta andra lllot· ersättning kOlflIua h0.8088 brukliga sätt att handlägg'a sR·a.dei atuJutande af, den fördel, S,CHl1gen0111 upp- t erS'ätt~ling'stvistel'; hai·at nä.r illuso"risk. På
illJlillgens' utöfvRnde kan. uppstå. Det
grund af en allt för farnutiistisk tilläutpnes 11lig, SqTIl sknlle man på denna väg klUllia nihg af reglen, 'att der käranden icke styrkt
kouna~ ifrån det besvärlig~a utöfl1illg-stvån- sitt kärolllål, är s'varand.en från hans ta1L~n
g .$, 1a.vilket avilkorUgen lnedför lllångTh olä.. fri, tillerkännes v~cl svenska. dOulstolar leka·
g6Bherte1''. ·Onl· det stode hvar och. en kQlTI- "någ'Qll' ersättning' för. skada, hv-araf nåtgofl
pe, f,elllt p:er~'oll öppet att nlot skälig' ersätt~ drabhats i faljd af anllal1S rättsvidi'lg'a hand..
nin,,; bereda sig' :tillfälle att utöfva en pa~ ling, aer icke de}111a skada i anseende, till
t nt'r~m. uppJhinillg', så skulle utan ju icke befint.lig-het OC1l storlek blifvit till alla .de..
be. f ~ att befara några lno'llopolistiska ·nliss~. lar, enligt en strällgt legal bevist~oris for·
b lk af patelltet. Det är nerför Jag~ tror; dl'ing-ar, StYllkt. Det Hg-ger idag:el1, att
~ t fl'ågan -om licenstvång. är af syrrnel~lig-. dylik-~ bevis al1g-åe~lde vidden af den f6rl~list,
~i~t f UJ:' I\)\~telltlag:stiftni11:gen, i det deTige- patenthafvare lidj~ geno 111 intrål1g' i 11~lilJS
nom nl1darl1.~ödJasae största sv'årigbeterna. rätt, väl" aldlig' . kan åstadko:Jnmas.. Hätl'ttti,
ftJr ett inr-teI'ltationelt ol"dnande af patenträ- vi~a )1181' äp i de af fÖJ~edra;gallde~~l k lantell.
Viclare tJenar licenstvånget" till att d.råde bestälumelser i gällande patent~g·,
llnde:riätta ol~dnandet af förhållandet m:ellan har' man att söka anledningeil till'otillt~äck
inIleJJlafvarem. af ett hufvudpatent och den, lig-heten af det· patentskydd, 801-11 hos oss
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ioal llPPflU11liten -förhättringderaf. 'Nil~ förefinnes. Skall en bestälnlnelse ol:rlska:deståndsskytdighet på detta områide vinlltt p~ak·
tisk betydelse, så lnåste domaren halla sig
herättigad att, på grund af 01l1ställdig;j:retel~na
i saken, fritt Upl}skatta skadans storlek.
'Täl kan, 'på sätt f tyska lagen skett, s<~\;(Ian
rätt. uttl'yckliren tillerkännas dOluaren. ll,@l1
,,(en man har exelupel på, att d.et ieke lyo- någon verklighet blifver det. ej }ILiimtf, .treI'
. ats bringa ell dylik uppgörelse till stånd, est l1an icke i nlål af ,dylik art fÖTvätfv~t,
i det att yrkesaftUldel1 derför lagt hinder i en erfarenhet, som sätter hOllOlU i stånd att
vägen~ s.åatt härig'enoln patentfiendernas lned någorlunda säkerhet· be'dÖ111a fÖl'hållan.~~t&) att patent i vissa fall fÖl~hindra npp- dena på de 'områden, patentlagen afS'er att
i'l;Utiuig'sverksanllteteu, blifvit en 'sanniJrg'.
ordna. En såd.allerfaren11et kan hos 0$&"
Uv-en med dylilr& inskränkningar i pa- "~ler patellttvistern&s antal är så litet, s'V"§;rttHttl1l~fvareHs rätt kan man vh~lla ett upp- ligen förväl'fvas, derest icke pateJltnlåli{H1S
tilllltarsky-d4~ vida verksalnmare än det vår handläggning· koncel~treras..
Frå,n denna
DU gOCnande patentlag lnedföf.
En af förnt- synpl111kt torde lnall böra uPPlllärks3rUlma
ittllingarlut härför vore antagandet af »för- ett infnn Svenska slöjdförel~ing"ell år 1870
,I öifJ1li1a:gsförfarandet».
l fråga OU1 dess före- llppstäldt förslag att öfverleluna afgöraudet
trid~n instänllfier jag helt ·och hållet nled
alla l)atellttvister i 1 :"sta itistans tUl Sto~k
fljrredl",aganden., 'SåSOlIi en Hlustra,tionaf hollns l'ådstufvnrätt. Ville luan d,ertill, 8'11h, 118 s.ats'er härutinnan lnå anföras ett exeln· _ ligt tys.ka lagens -exe.mpel, gifva den i Sill
pel fr§;n Frankrike, der det -strängaste -an- rätt .kränkte patenthafvarell befDgenhet att
Dläluhtg,s'Systelll är rådande. Der har lläUl- i stället fÖl'" skadeersättning yrka ålägganl]geJl inträffat, ,att ett patent ulldersill feln- det> af ett, i e"n störl~e penningslunlna utgåtouåriga tillvaro gifvit anledning till icke ende privatatraff (Bus'se),' så voreåefIl1,ed
mitl<ire åH 167 processer on'1 dess g'Utigh-et. SÖl jdt jelnväl· för de fall, då det· llLöter svå, tådall:t kan naturligtvis icke inträffa, der righeter att, äfven lned ett fri'are llppskatt(n pröfRiJ;l.gs.fö~rfarandet är gällande.
lliugssätt, hestalnlna ska;dans storlek.
En ännu vigtiga~re fii'rutsättllin.g för till·
Med införandet i vål' pateutlags,tiftl'ling
l.stell af 'ett kraftigare patjel~tskydd vOl'8 af sådana. bes't"ätRll1elser s0111delll, fÖl' hvilka
då iD"~el1:deexafår 1:lt~fva deil andl~es patent,',.
kunna båda llppfinning-arna lätt blifva värde~Ö.sia..
I de fies·ta fall förebyggas v:äl f1e~a
,vårigheter p'å d"et sätt, att dtr båda patentilllllehafv:arne g-eUQJU ell:skild (if ,8T81lSko111llH~lse ordna i~ättstöl1hållandet sig. @tnellan.
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l1'hl i största korthet redogjol~t', tror jag, ldks~ldighet att emot -kalig tn~sättD.ing lata
a.tt luan ftdlt tiIll'~ckligt skulle ~l"ja för, anira beg'a:g-na }1atenterad nppfinmng) på
att lt~pftl1B:al~en erhUlle tillbörlig beHJning. sätt i Tysklani, på förslag af pa.t llt~lt df{;~ den tJeust, han gj-ort s.a;nlhäTlet, och er- ~ det-s varnlaste ,ränneT, }.,li.fvit tadg'adt, Gen
l

s{tttning"f(;il~ dat arbete,- han nedlagt på siu l je1TIväl i Eng-lanc1 varit fÖl'eshtg-et i de utl'll*piin]lillg~, utan att '111au å andt:l siflau et'- {kast till ny patentlag, SOUl nyligen blif?it
terläte saanhällets rätt att. tillse, :a.tt ett af: för Bngelska pa.rlamentet fral11iagila.
detsaJl3.llH1 llledd,elarlt -H10nOl)öl icke plefve till;
Att pt\;t811tinstit1!ltionell, Je111t€ de f~jl..at'lar
saluhållets, egen -skada användt. _Arhundl'tca- i den l11edförer,äfv~n fralnkaUar svåra lUl. g ..
deq<tg _erfarenhet läl~ OSiS, att hvarhelst ett f förhållande11, hafva till --och luea. ftere af
mORQP:ol hlifvit i någ~ou forll1 infördt, <ler, ;patentväselldets ,varlnast:e förespl~akare er~
haa- alltid staten luåst iU,grilHt fÖl~ att lned' känt. ,Tid den undersökniug, S'OIn i Engt.aXO'f eller andra å;tg'ärd8r n&got s-å när hin- ~ land inför eR dw' neds'att kOlllJllissi(lU å;b'en.
drå Qetsartlln as l11i'ssbrnk.- Och sakeTt bör 11862-63 eg-cle fllll1, fr~ungick af en stor
lltIa.H ärvei1 i detta fa.ll, lned fullt erkännande 'mängd illdl~1l:triidkares uttalariden, att patentaf det her~ittig-ade -i ln01l0poJets användning lyäsendet m.ec1förd,e stÖ'ra- olägel1hetAel', bland
ftfr til1godo:seende af upp fillllar ens oeh sal11- ,t aUliat till följd af det stora {tittalet' p,at'tll1 ,
hällets il1böil"<!es, rätt., icke undeTlåta att för--,f SDln uttQgos. Föredragallden de'rel'll(:)1t s~~L1tes
beballa det-senare befog'ellhet att g'öra sitt uIJpskatta patentv~~i$el1dets fördelar just efie1'
Gich det alhllällUaS inti'esse gälTttnde gent antalet af uttagna patent. '
eliaot llppfinnarens,
Under den 'agit~ti~n ein~öt' pate~till:s:tituJ tioBen,
SOlU på I860-talet i flere etu·op.eiska
Hecrr ÖfVerdirektör K. Styffe: Då jag- länder egde r11u1, uttaladesigmru1&~a fr~un-
varit ledalllot af dell kO'Blitt\ lll'()t hvars för· stående: l11:än och korpOl~ation.er eJ blott i
si~g tillpartentlag- föredraganden här ft~m- Eng-l.and, utan äfven i Frankrike, Bi8:1g1\611
-tält åtskilliga anmärkningar; her Jag. ~tt -,-och Tyskland eluot. bela p;atentväsen<let" oeh
meil lliågl'a ord få, upptaga s-aUllua :tnnlÄrk- när preussiska regering-en år 1863 illforIltng,ar till be-svarallde.
.
drade·l1alldelskamral"ne-s utlåtallden i älnnet1
,la.g- vill eg-erna tvista l\Iled röredra-gall-. nttf\lade sig dessa lned stor pluralitet emo-t
de11, huruvida. patelltväsendex lnedfcirei-. så- pate1l'tinstitutiollellS hibehållande. Till bevis
tora välg~ei'nillgar, SOUl han anser detsalunla att åtnlinstone i Eng-Iaud åsigteTlia om pa~
tiIsk.ynda .salu'hället, helst jag är ense lued tentväsendets g-agn fortfarande ärG tlelade,
1toll{)'in deroin, att pate-ntskydd hos oss bör torde jag blott få anföra ett yttrall~e af
iilU\8JS.
~1en att g~rUl1:de-ll för patenträtten eng-eIska tidllingeli Tinles> sistlidna. våt', at.t
skulle vara att s'öka uti uppfiunarens e9c~nde- »lJatent rild1~i{/ ä1"0 sY'~~ne?"ligen pOlnjtlij!r(~ u/f@n~
rfitt till -sin 'lpp:fillning~ kan jag fö;r mjn del bland JJatenffaga1"e, , o-ch Times pläg~ar ju
j eke laledg'ifva.
En sådan up:pf~ttning synes anses vara ell tell1ligen god barometer å.
mi1i äfv6n hafva blifvit af d~l1 föregaellde alhnälllla tänkesättet i England,
talaren vederlagd; och: den liar icke i något
Patentfrågau är onekli,g-en en -af de allra
lalilds lagstiftning gjort sig, gällande. Det svål'aste, -oell Oln vi nu äro ense derolu, att.
skulle elj·est vara ett våld att' föreskrifva" p.a-teJltskyad hos oss fortfaTande böt TIllnaS,
(let patel1tl"ättell eftel" ;vissa _år skall upp- böra vi åtIllillstone försöka i möjligast'8 måll
köl'a, o;oh att- föi' patentets tillgodonjutande., förekolnIna eller 111ildra de o!ägell:heteJ' pantöfver den al11uänna be,skattningen för ill- tentyäse-l~det visat -sig medföra.
'kOMst, ålägga patenteg'are en Sä1~skild sk-att; , Jag skall nu öfvergå till -beIllötand.e af
a,mtatt, Oln denna icke hlODl viss tid be- några bland de amllarkningar,- föred~~agall;o
taJas, _ ieke, i vanlig ordning' lltkräfva den-den riktat lnot patentkolnttells förslag. RHfll
SAlU1DJit, l~tau helt enkelt fråntaga patent- tadlade, att vigtiga klasser' af industrien
egarell hela hall~ patenträtt. Det i lag uteslutits. från rätten att erhålla patent_, och
s;t.adgade tvånget, - att -utöjva en patenterad han syftade härvid saUllolikt på det föt~e'
llp~til111ing, står icke heller väl tillsammans - slagna stadg'andet l~örande lif-s- o.ch lakem,e'd 6gande:l"ättsbegreppet; ty egallderätf luedel sal11t keTBiska produkter. Detta.littJls
hö-r ju alltid hnleb~ra rätt att begag-ua eller uttryck är <lo,ck icke fullt exakt; ty de inicke begagtla det egda förelnålet. Med dustrigrellar, -80111 sysselsätta- sig ln-edfralue,ga:nderättsbegreppet är äfven ofÖ'l" e111igt detställning·en af dessa änl1l811, äro enligt K(!)J1D,'$. k.
>IZiCenst'Vanget»-~_ eller })atent.hafvare:s j 111iterades fÖ1.'slag al~deles icke utestäng'<la
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-17från ,atenträtt. Eltligt detta fÖl'slag kan' siste talaren tillräckligt påvisat. vigten af
lItaD nämligen väl -erhålla patent rtett rI/IJtt ,ett, sådant.. -s.tadgande; o:ch det är väl icke
sliJt att tiUverkaett lifs- eller läkem~ydel heller utan vig,tiga skäl,s{)1n ett sådant
el1~r en vara, .sOln på kemisk väg" fram.. stadgande influtit, i nästan alla nu gällande
tilles-, Inen icke på sJelfva, varan. Ett patentlagstiftning'ar.
FöredTt;tganden har äfven an111ärkt; att
patent på varan sås{) m sådan syne$ mig
också håde öfverflö-digt och -olälnpligt. D-et- enligt kommitterades fö-rslag den, 8'om f61~st
är Öf1j\'671f,ÖrIigtJ emedan man ~knarppast kan anllläler_ sig, erhåller patent lltanafs:eend'e
tänka sig en uppfinning af ett verkligen å, OlD. han tillika är uppfinnare. Härvidnytt ämne', ut-au att tillika sättet att fram- lagställei~ jag mig "helt" och hållet pä föxeställa aets,amlna är nytt, och då på de.ttCi dl"agandenssida; och' i den reservatioll, Jag
:titt pa.tent kan erhållas, bör ju ~edvetandet afg·ifvit ,mot kOlniteförslaget har Jag äfven.
här,olll vara en lika kraftig sporre att inom -sökt _fra)nhå~la både rättvisan och lälupligifr1gav arande industrigrenar - göra ~ uppfin- heten 'af att patent heviljas, end.;aSt'- tl])llfinningar SOIU inom andra tekniska om~"åden. nare-u!
Ett patent å sjelfva varan är äfven olå1npF(jredraganden beklagade äfven, ;a~ti~cke
lbgtJ enär derigeno.1n hvarje annan än 'liatent- :någ;(Hl fötptofning -bUfvit före$-lagen~ . De·t
eg,aren förhindTas att af and1 Ct 'tnaterialier lider jntet tvifvel, att det vore bra, om en
ell'er p.å bättre metoder sölra ästadkomma fÖl"pröfllipg kunde åstadk{Hnmas; mela.- jag
j al1en\ast en bättre, utan äfrven elI billiga1"Bhefarar, att man icke skall lyckas erbålla
ara. Ullder de förhandling-ar, SDm före- en verksam sådan i vårt land. I Amerika
giltgo antagandet af den nya tyska llatent- har -man visserligen sÖktåstadköllrm'~ ell
lag,en,_ val'" -det också' just den' kenli'ska in- sådan; nien deT finnes afven en -hel här af
dtlstriens målsmän, som yrkade, att icke 'I tjensteluän, 85 stycken såsDln jag vill m-illnägon Sktllle· få pat ellt på en kemisk pro- 'nas, hvilka uteslutande sysselsätta sig mad
dukt sfasotu sådan, utan'-endast på ett nytt denna' -förpröfning. -~fen att man icke eng
sätt att fram.bringa de:risamrna;emed~n ett anser sin' förpröfning- tillfyllestgörande, be. patfYnt af "föJ,'ra slaget ,endast skulle mot- visas deraf, att patentkol111nissarien, tor nåteif'ka flen ktuni8_ka, industriens fr alns;teg. gra år sedan fÖ"r' den nordamerikansk.a kon..
~. fYell _i itere an'dra hänseenden är ett pa.- gressen tillkäRnag,af, att fÖl"pröfningen vore
tent på ett kelniskt fabrikat lnyeket Qlämp.. DtiIlfred-sställande, oeh begärde - f'örhöjd:t an...
ligt. Det är nämligen ytterst svårt att be- $l~g för att lnedelst tillöknin.g i tje-nst$. tilluua omfånget för ett s~dallt p,atellt; och männens antal knnla åst-adkomlna en »öfvel"fötr den stora allm.änheten skulle -~etsamlna pröfning». _ Den' .begärda förhöjningen i anm!11gen- -gång medföra stora olägenhete~". slaget bief. e-mellertid icke bevilja;d. D-et
-"lan skall komma ihåg, ~tt en patenterad ligg'er äfven i sakens nat Il"", att ~ngell kan
vara icke får af hvelu S01ll helst ~äljas. o-m en uppfin:ning' med visshet säga, att
·Xen- hvelU kan på förhand veta, GIn t. -ex. densalnma är ny. Således lhåste luan aU..
ett skrifbläck, som säljes på fiaskol:, är tid vid· patents beviljande lemlla den frägan
lika uled ell patenterad vaI"a' -eller icke? öpi)en, på det att lnan icke må g-öra in(ttn måste, (ör att' förvissa sighätölu, låIa trång> i, ahllåns tätt. Vid sådalIt fö?ll:~llar);(le
kemIskt undersöka detsalnina, o-cl1. till och- hal" det synts komiten lämpligast -att icke
med efter en sådan undersökning ~an det anbefalla någon förpröfning af en f6regifven
lU1Gerstundom vara rätt kinkigt att hestälU:- upp~rrllings nyhet, utan endast medgifva <1e'1l
m,l, l;rtlr~lVida det be>r anse's lika m~d ett, lnyndighet, S 0111 bevilJar patent, rättighet
patenteradt eller icke. Jag _tror derför, att att~ Oln det kan visas, att uppfinningen icke
lroI]li~el1 ,gJor,t klokt,då den i -detta fall äl'l ny, vägra patent 'å densalnma.
lnlfvudsakligen tagit ,den tyska lagen till
Föredraganden' klandrade äfven kOlniten
föradthne. l, det förslag" till patentlag', SOln för det den icke föreslagit infö'r&nde af
v6l1:ska ingeniörfÖrehiilg'en låtit utarbeta,: ca;veatiustitutionen. Jag tror dockattkoUlihar k0111itens förslag" i detta hänseende äfven-j tells" Underlåtenhet i detta fall har- goda
blifvit ordagrant upptaget.
~käl ,för sig. Nälnlida institution kan näm·
:Föredraganden klandrade äfveR, att enligt, ligen lätt ~ nlissbrukas oell lända andr,a lippomnlitterades förslag den patenterade UPP-} finnare till fö~~fåug, O'ch', Oln en myndighet
tinningen skulle inorn viss tid bringas till} skall lneddela en resolution, S01n ,medför
t··fning. I det a:fseendet tror jag, att den ! v~ssa rättigheter och kan in1'"erka på andras
4
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-18 bättre rätt, bör den ·väl veta, hValom frå.. r rande slag~ L.ikaledes ål" <iet af vi§t &tt
.gAn ega"utlig·en. är, m~eR nerom fål" matl ingen p·atentdomst@len ar f61~~ag-d till samma ort
visshet} förränpanentsökallden inkOlUlnit SGnl den 111Yl1dig'llet1 hvilken b:3r'nGh.afv~r pa..
med fullständig rItning och heskrifning. I telltvä;sendet; o;~h del"igenoln att bl;ott en
alla. händelser anser Jag denna ~ak icke. enda 11l1derdoUlstol tår sig onlbetrodt aittijvara af synnerligt. stOl" vigt.
mandet af alla p~atenttvister, skall lua;n i
FÖ1"edragal1dell h~r äfven beklag-at, att .lnöjligaste l'nåll förebjg~ga tvister om laga
afgiften för erhållande ,af pat.ellt V01"e l1Ö,g. fo,ruln,. SOlll lär kuuna blifva bå<ie I'ärrgvaD:en är föreslagen till 50 kr. för första ål'et, riga och kosts'a.ll11Ua, och d-erig~ellom skulle
oahdet kan väl icke anses ,vara för dyrt; jeIl,lväl i lagskipning'en kunna viul'l'a'S enhet~
ty om patentet är ·af värde och blifver fä.re- hvilken icke kan vinnas, Oln pateuttvister
.mål för industri, hör pateutinnel!afvaren. skola handlägg~as vid de allmänna lokala
.
mycket väl kuuna stå '!1t Inad att betala' dOlnstolarll~L .
d:ell .tUllman. Det är f~b' öfrigt -klart, att,
om staten: skall vidkännas ko.stnaden fÖl~
Herr Prore;ssor C. A. ÅJ];gstrUm: T'il1 att.
patellity'äs811det, den äfven bör deraf l1afva hörja Ined- hel' Jag få oInnil;nllR, att J~g &llS!l.iuemster,-80111 åtrninstone betäcka utgifterna, ter Inig till dB· ~sigt6r s,om' föredr;agalid'en
ocl1 TIll' att vara viss om' att detta ska,ll framstäIde rörande fiel"ta'1et af de pll11kt6.'r, S:O:ID
ske, m'åste patel1tafgiftern.a sättas temligell hans foredl"ag herö,rde. Af denn~ anled,n.il1g
:höga, o'ch <lerigenom vinne.s äfven fÖl'de-len torde det tillåta'S 111ig att i korthet belllllGJta
ar.tt ]f&telltens antdl icke blirverså stort~ några af de lD:Ot l1älfinda fijl"ed~ag fraJl1Hdälda
Åll'S'er man derelnot fördelaktigt för 'det ~ll- anmärkningarna. Rvad dock beträ:ffar Gell af
mänlla, att ett mycket stort antal p;atent hr Ribbing allra fä~1"8t fra.1R~tildla al1llfi1irklttta.gas, då är det bäst att nedsätta patent- niugell, artt en uppfinning iåkekan b6trakafgiIterna så lnycket SOlll möjligt.
'ta~ 'SåSOlll en e:gendolll, så, 0011ru J~ ill;aF(§'redri}gal1den. heklag:aae likaledes, att. lunda gillar denna uppfattni:m.g·, l!1.tU.ltrt arlIS'&T
K,0miten ic}{e fÖl" eslagit inräTttall:de af ett den ftlllk()l~ligt oriktig, torde ·deniJ\a- frlga
sirskildt elnhetsverk for patentväsendets föl" ti lfället kijuna lemnas å s:iiå, då nIDlmlcle
handlrafVande. KC)lumittel"ade hafva tänkt talare .i alla fall atltagel~ såsom l.älnpligt,
ig, actt detta skulle uppdragas åt en afde~- att Iratentskydd meddelas' åt e11 llPldinning.
niDg af lromm;erskol1e,giuln; 'ooh för min del Hufvudsakell är n:ämligenatt en tlppnt1DJar~
får jag säga, att· jag ie-ke kan finna detgenD'ID ett sådant skydd sättes i tillfa11e
V'alra af synTJ,8irlig- vigt, huruvida man au- att möjlig'en kUlHla förskaffa si:gell .skälig
tör,tro'l" ifrågavarande uppdrag åt ·ett nytt ersättning för på uppfinningaR. ned.la,g,<i m{ida
embet'S'Verk .eller åt en afdelRing af ,ett re- och kostnad och fÖ.r de f6rde~ar S0Ul kOl~mQ
dan befintligt sådant; o:mdetta, såsoln kom-' att tillf~la staten derlge.n.om, att nya uppnditterade fQl'eslaglt., förstärkes med ett visst finning-är verks'ämtbidraga till att utveokla
antal! tekniska. änmen kunnige män. Huf· och höja den industl"iela v'erks'aHl'h~ten lltti
vudsaken är, att 'luan fål" skickligt folk, som ett land~ Utan att uppfinnaren gen.oul ett
handlägger dessa ärenden.
sådant skydd ~rhölle någon IIp.pmuntr,8U,
Ett yttel"stvig'tigt vilkor för patentsky-d- skulle han snart afskräckas fr:årn det då
d,ats tlpprätthållande anser .jag deremot vara, alldeles lönlö;s·a 3rrbe~tet oell på salnm~ gång
att patenttvi,ste~~ blifvar
ändamålsenligt staten .gå miste Oln d·e fördelar ,som eljest
sätt behaudlade.
I det afseendet lelnnar möjligen kunde erhållas från en.gJor,<4 upp"
k cnniteför-s laget enligt lnin åsigt åtskilligt finning.
.
öfrigt att önska. Jag har för min del
D,en fralulag:da åsigtell, att geno1n bevl1slutit Inig till ett t61~slag, som, 'sve'llska jalldet af patent a en uppJillnlng hinder OCll
s:l~Jdföreningen fÖl" st fralllstält, llärnU.g.en, inskränkning ,s.kulle uppstå för andl"as uiatt ana pat8nttvister i riket skulle afdölnas örvaude af fritt 'arbete, auser jag- icke heIlel~
af 8to'Gkholms rådhusrätt.. Det synes lnig riktig; utan denna åsigt lnåtte helt visst
lliluligen Ya,ra af stor vigt, att. det blifver Jlä:rleda sig frin. nli~suppfattliillg af kvad
eR dOlnst.ol i hllfvlldst~den, som komm.er att en .uppfinning· verkligen är. Då lU;(iHI en
handlägg'a; u,esis'a m.ål, emedan man blott i uppfiniling ~ ·för att den skall kunna p'at~n~bl\lf1T.ildstaden k~11 påräkna tillgång på s,ak- teråS,- lnåtste lueuasnagonting nytt S0m iake
kuunige }näll, och utlåtanden af s'ådallå böra fö'rut fUllnits till, kall ,tRan iake rimligen
i allmänhet in.i(:}rtil'as i tvister af fÖ.reva- påst~.) a~t genolll de~i'la llpptinnings. p~t~n-
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teTing s~a;l1 åstadkommas intr.&ng i 3in:dras r fÖi'fattning o.oh det skydd' denna meddelar det
fria arbete~ Att en p rSOll tillverkar ett· bli.r m.öjligt föl:' uppnnnnare att komma i
al t6r pi 6tt nytt·· sätt kan omöjlige~1i o:e- -åtnJuta;nde af fördelar från den' gJorda uppnntI aktas såsom' intrållg i arrdras rätt ~tt ut-lllingen., kan man med skäl hysa rorho:pp",
öfv~. arbete·. 0.111. så vore händelsen, såj· I).ing om, att p.e.rs:onex.. skola Inad. tillräcklig
sk:ttU~ i det' dagliga lifvet . ,hvarJe fördel)'· nver egna sig åt ett· yrke, son10fta är
,o·m en fabrikant ~ar öfvet en annan, t. ex. allt annat än lönande. För min d,el anS:81'
gellQal:l anväJ+dniug af maskiner eller bättre . jag·. det derför ligg~ i statens välfö.rstådda·
. ai:r:b:et~:nleto'd~r,. oan-ses v:ara hinder f~l~ det j intresse att väl ,vård~ si~ om. 6'chsöka,
frIa arbetet, da det JU kan finnas andra framkalla de anlag och den fanenhet, som
som icke äro i tillfålle att använda
hos oss· kunna filmas i berörda riktning.
darna kJelpmedel. I· öfrigt är det ju i det., De.i1na, omvårdnad. erhåller staten mål:tga
j)~~ktisk.a.. Ii~v~t lnånga !töranden som in- . gå~ger ers~tt genom den ..~te~rh~g· af ~ndll. räif.a tIll rolJd af den radande konkurren- strlel verksamhet, som no4vandlgt blIr en
en -- llt~a.tt nlan kall betrakta dessa så· s.äker följd <tf de .förbättrade' arbetsmetoier
. ~m lunder för 'det fria arbetet. En fahri- och de nya maskinelt, som Ut.göl~,a re.sulta'"
k&nt tillverkar t. ex. genom större skiek.. t~n af gJorda nya uPI>:fiuniugar.
lig'i;8t~ bättra lneto~er eller verktyg alster
Det Ilar talats' om~ att personer ftill1la,,B.,
af bäJ:ttr·e beskaffenhet än en annan och med som' ej vilJa .veta af .patenträtt, och· detta
llaimdre kostnad och kan· således sälja dem -tror jag Qbetingadt - m'en då des'sa p6r"
iU bItttre pris än grannen - fölJaktligen sQI1l.er· icke hafva någon beröring' med h~!d:1itir kan .äfven sälja dem fraInför denne. Detta" striel verksamhet och således icke h~ller
katt g:å så långt,' att grannen ser sig ill~ . känna 'vilkoren~ för dess förmånliga be'drif.tbi Sitt täfia uti i fråga varandetillverk- vande, så torde icke tnycket afseenie b;e~
nin:g o'ch måste dervid slå sig på något höfva fastas vid deras afstyrkande yttrande.
anllliQl:t. Kan en ny uppfinning åstadkolnIna I öfrigt är det iecke ovanligt att j det pl~&k·
m~ri·.ot väirre?
. tiska lifvet träffa. på lnenuiskol~, som.. ej.
Här har talats om att i händelse uPlrfin- vilja veta af något framåtgående, blott ·der··
D-illgar vore att räkna till egendom, så för att detta medfö'r förändringar _uti det
'k11111~ det vara ett· våld mot egalldel~ätten ~Öl·ut· v-arand.e.. Uti det salnhälle dar malt
att bestänuna, att det s. k . .1iceustV'ånget d·ock i afseende p:å denna fråga haft till.une få ega rUIn. Onekligen är det ett fålle att vinna den största erfarenhet, nämvl~i - ·men just det, att d~tta våld lnåste ligen i FÖ'renta staterna af Norra Amerika.,
st att säg.a legaliseras, visar ju de' facto, är m.an dock ense om fördelarne af p.atentatt man betraktar uppfiJiningen' såsom en institutionen. Den fraI{lg'ång' '80;111 den in-o
ege1l.lQ.o'Hl.
Licenstvånget är ju i öfrigt dustriela verksanlhet~ll der' vunnit uled
Dltrma t jem.förbart. med den expropriation pjelp af patentinstitutionen bör äfven kURRa
af enskild egendoIn, som lag i allmänhet gifva fullt stöd' för den der rådande up.pmedgifvel'" för allnlänt nyttiga ändamåL fattnjngen.
In~an jag slutar, b~r jag få 'erinra om
T l1ämpnillg af expropriation visar ju såluuda alldelespåtag'lig't, att. en uppfinning ett par omständigheter, SOl11 föredrågandell
äl~ att h~ilföra till klassen egendom --- den lned aIseende på, inflytandet afpatentins,ti·
In ste jl'l i fÖl~sta rummet· kunna ·egas eller tutio~en i Amerika icke b~rört.
ilrtas af en person (uppfinnaren), innan
Den ena är den, att gellolll 'det skyClcl,
<iet kall blifva lnöjlig,t· eller nödig·t .att ge- som ett erhållet patent der gifver, 'har' d,eqi
nC}lU S'äf:skHda lagbestämmelser Iuedgifva hem.1iglletsfullhet, som eljest 'l~åder vid b~
all(h~a rittt att bel~öfva hpnom denna hal'lS drifvandet af industl~iel verksalnhet, helt
eg~'D!dti:)1i}l.
.
och.hållet ~ortfallit åtl11illsto~le lliled hänsyn
Det har blifvit allfördt~ att fötedragandell tiilde mekanisk-tekniska industrierna, så·'
l?~t uti sitt förslag allt för mycket till- S0111 jernmanufaktur och jernindustri m. fl.,
g"'o~o·s-e lippnllnarnes fördelar. Oln Iuall vill och för industriernas frä111jande är ju· detta
att patentlagen skall uti det pTaktiska med
ofantlig vigt. Det blir sålunda der
fl :eeade på industrien lelnna några gyu- lättare .möjligt att 1l1ed llog-raimhet veta.
.' 'lwa resultat, så tror jag fullt och fast, att vid h-vilken ståndpunkt industriell beRllt "hen blil~ li{idVälldigt att se på uppnnnarnes lleT sig och hvilken .punkt man har ~tt"
: ,·tt. }1~lt-(la;st om till följd af rådallcle pat.ellt·1 utg'ä ifräll~ Om·.m~ll vill 'åst~dkomma nägot
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--~nytt ,vare sig i afseende p:å förbättrade 1~- tillverka bättre varUl' oeh k lnna sälja dem.
betsmet{)der eller hättl'-e luaskiner.
; till lika billig't) Ja ofta till och me:d till
Den andra olllstandigheten, som är af ej billigare pris -än uti EUl'op-a är möjligt,
mindre vigt, är den) att det' sälQ"a skydd~ ,.och detta oaktadt _ mät&rialkostnaden uti
SORl uti AmeI'ika pate'utlagen skänkel' uPP-! Amerila är dyrare., arbetslön.erna _ högre,
:finnaren i arseende p:å den gjorda l.'l:ppfiu-. drifkraften dyrare och fra,ktkostnaderna
Ringen, haft den vigtiga följden med. sig, i större än uti' EUl"op.a. Orsaken dertill filett -kapitalistetne der våga lemna pengar l närm·ast att söka. uti patentskyddet) S'OD1
för att bringa uppfh~ningar till utföyande.},frall1kallat llPpfinning.ar afllya och förDetta är en vigtig och nödvälldig l:täfstå~g' t bättra~e Jl1ask iller, som åter fört med sig
fÖT industriens oefrä1ujande. fl va.d hllly- i bil~igare. och bättre al"aetsnleto:del~, genom
t.andepatentväsendet i "öfrig't hart på den l hv~lka arbetarnes intelligens blifvit nlel~a
indllsti"i-ela utveckling'en -i Anlerika torde lllppöfvad ocb ansträl1;gd än .deras hopp
kUJllla bedömas af det enkla faktum, att, t - och gen01l1 salllVel'kall, af dessa medel
efter den upplysning" som den i 'Vie» i har slutligen landets industri k:unnat birinvid utställningen 1873 närvarande aUlari- gas till den .höga ~tåndpunkt, på hvilken
ka-Ilska pa~eIitkDnlmJss·arien lemnad.e,7.js' af den nu befinller sig.
de i dttn nOI"danle.rikanska industrien nedSOln tiden nu var långt· fra.nl'SkI~iaeu o'ch
lagda kapitalen äro använda föl~ bedrifvand;et. af indnstri'er 'grundade på patent.
fle.re talare haaeanmält sig, beslöts p.å framflvad i öfrigt· ang>år' patentväsendet .i stallning af HeTr Ordföranden attdtskus;sieAmerikll, så tror jag,. att lnan kan slIåtållen' Ull ,skulle :afbI'ytas fÖl" a~tt fortsättas vid
d~ '8 verkan äfv'en deri) att amerikanarRe !nästa saml.1l:antl..ätde.
l

Orilrörand:e: Herr f. d. Statsrådet P.. J.

VON EHltENREI:N~.

Till. ledanlöter af]j-'öre.ning,en invMdes: '1 särskildt . tordedettå g"älla för d~ S$~te:l\
RerrK8Ilnlnal'heXl'en J. G. W Beljr':age. SOln i kulturförh:åUandel1 stå 4vara.n,dra s:å
Intendenten· ...4b,"uha11 t F01~ssell.
narca, . som' de skandinaviska. D:&. den syetl)
Stadsm.äklarell TOln Lil.jewalcli,
ska riksdagen i ull'd. skrifvelse den 9 ma;j
'9
·Kaptene,nFriherl~e(J-. V01:i Eayk'U;ll. 1876 hos KongL .1Ylaj:tanll,öl1, ',det Kougl.
)} ~tatsrådet ..J. C. Ric~U3rt.
~Iaj:t täcktes vidta.ga åtgärder för 'lltarbe}) Ofvers-telöjtnanten Å. Stålha!J}u'Ju11". tand e af en fullständig handelslag för S've» ·Grosshandlanden E:ric Öhrnan:
rige., fogade rikadage.n oek härtill den ytter-Enligt .föxefSkriften i § 6 .af Förenin.gens li.~a;e anhållan, a~~ 'Kol1g~l:. ~Ma,J:t v~~bee~lla
stadgar företogs lUt val af e]nbet~'lnän för' l1o'd!g QIU-sorg derat, .att {rfverellsstam}ne~$e
d;et kommttnde året,dervid' utsåg9 S':
l1~ed lnnotsv.arande norsk och d:~ns~ lttgstlft·
till ordfÖl~allde: Herr Generalmajoren m. In. ,nIng, sa. Vldt: . ske kunde., de:rvld asta~k~mQ. Bjötrnstje1rna.
·~es. Ett .lys.an\de res~l~at aT d~ ätg~rd6r,
// v. O1~dföl"ande: Herr Pl~esidenten H. Kong!. MaJ:t· l detta hansee:nde :ld~aglt,. RalF(n~ssell.
' , o c k s å V~lnnlts g~nonl de tre l ar tn~<ler
» led~möter af redaktionskolniten : Hert sam~-a ,~ag utf~rdade likalydande ~exena.
Presidenten O F. Wffi,"n oehHel"r garne for Svel 1ge, Nerrge. och D~ark.
Bankofulhnäkti·gen·. J. W A?~nberg.
Vid sådant för~åll~nde.~ l~rel' ett f(}r:~k~i
» sekl'eterare: Herr Bankdirektören J. dande på den med sa stOl nalugång betladda
H. PaJ1ne.
· vägen vara .att fÖl'vänta, och det vill syna'S~
som borde härvid, l11öjligen med undantag
Härefter fortsattes den vid senaste ·sam- för sjö~rätten, :p'atentlag~tiftningen vara det
manträdet börja~e diskussionen om patent. olnl~åde, som närmast kOlnine i fråg.a får
lagsti.ftningen.
detgemensam.ma samlnanslutande arbetet.
Herr Grenander: Då jag vid förra sam-; Tidpunkten synes härför särdeles gynS1tlll.
manträdet begärde ordet, var det blott för Den svenska' patentlagstiftningen är tUld-e.i;1
att göta 811 erinran. Jag skall .f)ckså nn in- omarbetning. E-la komite har afgifvit ft;f-.
skränka lUig till. denna. Jag vil,le erinra om slag till nya förordning.ar allgående patent,
vig'ten vid all patelltlagstiftning' der~f,ått ang~ående skydd fÖl~ .industriela mö1tstet o'eh
det olnråde, för hvilket den gäller, icke 1no<1.e11e1' ·samt ang.oonde skydd fot' vaTllmäl....
måtte vara" fÖT inskränkt. De~erfaldiga ken, öfve;r hvilka förslag komlner$kolle~i:u;m
oH1g enheterna häraf ligg'.a. i öppen dag och visserligen· redan är hördt, men hvilka v~t;er·
behöfva icke närmare utvecklas. Ej 1uin.dre liga'l icke ännu blifvit. i högsta dOIllst0ileR
i afseen:de å patentlagstiftning'en, än .i 'all- föredragna... I Norge hal! regeringen, lIred
luänhet på det handelspolitiskaområdet,sy-anledning af stortingets framställl1'iJ!lg OIn
DRS följaktlig'e.ll 111indre stater vara hänvi- revision af gällande hes-tämln.elser ang"å.e.nde
f
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sade till att söka gell0111 internationella patent, 1876 tilLsatt en kOlumission. rÖrflltå..
öfv'(~renskoullll61ser sJtlta. sig tills amnl:ans, Q:Gb j gans \ltredande, och, livad ang'år 'D.itl1mark~

- St1("

ltäi knapllast säga att dett,a land har ftlrci@l, utan', !ifv/en allmäJlhetens1 fdre€öll det;
ftåg(l)t lagligen ol dnadt p'ate.ntväsen(~et hva-: som härvidlag talarens innersta maniIl~'"of-e
<la» deT~täae:s bekof af ,ett s:ådant förefinBes ~,de:ll, .a·tt uppnnnatens, o'c:h allmänhetens in·
O?ll, iliI-v8n tag~~, sig u~:1a~Y'ck i ett ;·egeril1gs- tress'en .n~dYändigtvis sktule v~:an:öt hva;lo
forslJtg af 18 ,4, hVIlket. dock Icke ledde 1 andra strIdande· (lcn att det f01Jaktn'gea Vld
till l1§;~ot resultat..
,en lag'stiftning för patent VOi~e maktpåligÄtt vid ett Salllarnete i antydd -riktning I gande, . att i fi'ämsta l'UIUluet tillgo:dfeseaHvåriglife1fJer af -Inåfig'fa.ldi~" art skola upp:stå, l månhetens. En sådanmo:t~ä:~tning i intres·
il" g"ifvet; men fråg'an kan härvidlag enda~t ,sen förefinnes likväl enligt min mening icke
bäfV'a~ kvar inom handelsla.gstiftningens Oln~ i verklig~heten, hvilket ej helle,r toi~d6 vara
rftrdesv-årigheterna blifva jelnförelsevis de svårt att påvisa. Allmänhetens intreli3'Se i
min'Sta, oGn, så fattadt~ torde' utsigterna denna s'aIr hestår ju ut'eslutanq.e i att erhålla
SitTa gall~k,a goda a~t knnna Konuna till det bästa .yara f~l" bi:iistå. pris. S-åväI det ena
stora reBttltatet af lika lyd.and:6j?Jl!tel1tlag ar SOln det andra e-rnåsgen:om de fcirbätt1inför Bv-erige, NOI'g'e oell D:anmark s':runt l11äJ- gar", SO111 göras, .på det industrie~a olnråiet
lig~n äiven ,af de ti·e skandinaviska ländei...· d. v.' s. ~~enom tlppnnningarr, ty säcta;nAl h3wa
JfHtS s'alumånsllltårrde till ett patentområde., ej a~lnat' syftelnål.
]\rIen, hvilka 'slioftla väl
hval"iMID plt g.rund af en enda åtgärd p.at'ent g'öra uppfinningar 0111 ej uppfinnarna 1> Det
ta» vinn~s,.
synes mig derf6:re just för allmän1YetellIs
sanna hästa böravar.a af vigt, artt uPr>fi-nHerr Fretlbobn: 'D-en talare, sonl in- nare finnas till och äro verkS,amUlit. Det
Iedd:@ dis&'ussionen i denna' fråga, s,ökte skulle enH~llertid var'a att täll:ka allcleles fli)l~
fil en börj!OOl att filosofi~kt deducera. egen- hö:gt om uppfinnare, om man fÖl"est'älde sig"
Elomsiegreppet, f{j}"" att del'igeulDill ~dag:a .. 1at-t·de skulle vara villi~a att lUlilel'tk3fst3
l~g:a~ att tlpp'inningar, -enligt hans fÖl~nle-- sig det lUOOGsamllla arbete, s,om itr f{ir~ad;t
lliIand.e, ej _ klHlua 'subsu.m:er3Js under he·grep- Ined att göTa uppfin'lling,ar, bl'0tt föTThöj'et
pet efana.erätt. På. dylik filo~s.oifi.$k väg att gÖTa· de~, eller för att beredra rörd~l ·åt
ijkte han' vidare påvis'a, - att patent ur ~yt- andra. Ställer man- ej till så, att de b.exeUtD!8 synpun'kt kunna v:al"a skadlig&,' såsoln das lnöjli.ghet·. att g@llo,m ~itt arbete äfv,en
m.edftjr·~u~de mskxänkBi-llg i a;lhnänueten:s .fri- heln.ta . fördel~r för sig sJelfva", så; lära <le
ket att b:ega.gna gjorda uppfinningar.
'
sannerligen ej b~sväTa ~ig med attgöT,a
E'{\tr~ån:de talarE1ns första llttaland.en·,sy- ·uppftnningar.· Då man såleaes af tttånil(~~,t
ne:s tl6t mig. UI' den .alhnänna nyttans syn.. oro' albnänhetens bästa kring'skär f8rdela.rne
Pililukt v'~ra te.mlig"en likgiltigt vare sig Inall~ för Rppftl1n3irne af att ei"hålla pateltt, s'å ·
ti10s03is:kt s€dt, betraktar uppfinning som handlar ,Juan ur praktisk synpunkt »s.ticlk i
egent;QIn. eller ej, blott mall i praktiken, är stäf» luot hvad uran ·eTtersträfvar.
öfvwens 0m~ att den i likhet, 'med all sådan . På, sådant sätt går man likväl till vila,)
i
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hör rätts~igen skyddas" mot ohehötigt ingrepll~ Af sådan oTs·ak vill Jag ej upptaga
~td.e);l me<l .att, ingå 'på en g'ranskning af de
häl' gj.tH'<la filosotlska ·deduktioneTna, utan
å,t~@~er lllig, att nled afseende på egande'ritten hänvisa ,till de uttalanden derfrID. , SOln
Ja« i mitt för~drag, anfö1"a~ <lch hvilka utta..

då ln:an' .yrkar på utöfnlngstv~ng. Genom
detta åsyftar luau, att förebygga d.et upp,.
finnal'en skall i skydd af sitt p,aten:tklln:na;
beröfva alhnänheten fGrmån~n af att begag-ilt\
sig af uppfioo.Jn:gen. Strängt taget kan ma,ll
G{)o-k ej säga, at1 al1mänl}eten ~eröfvas nå·'
got, då tlPPHl11l1ngen ju är ett tillsk'ott till
l~»cle:lJl synas .-mig på grund af <leras ur- hvad SOlU förut förefinnes.
Mel1. oafs-edt
pr'lllag iOl"tj,ena llPPulärksamhet. Föt' sa.kens detta, hör det val~a uppenbart, att OlU t1p;pskRIt ~r det .derelRot vig-tig·are att upptaga finnaren tager patent och fÖl' d'en skulll1@dtill närllutre. ,skärskådande de pra.ktiskR slut.. ,gas· offentligg'ö l'a sin Vlppfinnin.g, så gör; han
sats'er, till hvilka talaren kUln., i.synnerhet allmänheten denna tjenst endast iförhopp·
tOm. hall. dervid, enligt .luitt f'örnleJ1allde, fling OU1, att g'8nOJ,11 patentet kunna bereda
öfverskred filos'ofiens herättigade' olnråde, då sig sjelf 'nå,g-on ekononlisk fördel. Menhttr
h3tn på ,grtlnd af, llär~ nog end(tst, spekula- skall patentet kunna hereda honoul någ()'O:
tiOl1 sökte be,stälRlna hvad SOln för det p,l'ak-. 'fördel, om han lll~derlåter att hålla allmälltiska lifvet' VGlie g'a,g'l1elig't och p:assallde.
heten llppnl1l1illg'811 tiU ha;nda? Det är s;åUtgående från den alldeles .riktiga t~nken, ledes iJfverfiödi-gtatt yrka.på utöfiliug,stvåu.g·,
att pat~nt ej e~ulast bNTH, afs'8 ltppfinllarens föJ.~ att förnl~ llPJ>1il1l1al~611 att så fort· S:@Jll
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möjligt bl'mga sill uppfu:m:ing i utöfui]!l,g. så synes det lD'ig, som stadgaudf't skulle
DertiR itrifv-eB han' {itf eget illttte's:se kr~fti- s'aklla allt berittt~g'ande att vara till; ty det
gare äH af Rågot lagstadgande.
må .u.rs:äktas mig, Oln Jag ej är någon vän
D·ert älr- ej lätt att. fatta, hvarföre nutn af konseqvensen i 'och för ,sig, d.å jag u:ålstan
f:örbi;s:ett denna enkla sanning'. lYlen
alltid funnit den, 80TH endast sådan, bar:a
Dl'an det gjort och fortfarande gÖl', <1e1"0111 ~ ställa till friktion..
Enligt mItt sätt att 8ft,
-vittnar det stadga.nde DIn utöfning'stvång, tl"or Jag derföre, att ett., sådant' stacig,ande
som fÖrekol11m.er såVäl i vår nu gällande 0111 yrkesmässig. utöflling kOllUlleratt i v&rJ,kS'Oln i den föreslagna nya patentlagen. . Så Iigheten blifva af sauuna. effekt, som om
till vida är ,dock den förra bättre än del}' ntan ej ~eddelade pate;Jlt på ,längre tid fin
senare; SOln utöfningstvåflget för närvarande två år. InOlll en så kort tid torde nemliendast afs.er lifull lltijfning'»" får h-vilkell det .geu i cle flesta fall beh9fvetaf en ny upp'"
är tillräckligt, att· inom två år hafva till- finning' .ej göTa sig så gällande, att en fabl~iks,.
verk.at en.dast ett eX8111plar. _ ~ll ligger det U16ssig' till verkning
uppfiun-inge,R' bi1å'ar
sålede'S. inom möjlighetens ol11råde att full:- en naturlig länk- i. utvecklingen.s kedJa. Men
görtä detta vilkor fÖl~ ett patents bestånd, kOID.llie:r den yrkesmessiga Uitve,ckl(\tlgem aj
ehurtl endast -ell' mening' torde .vara 'råd~n(le att blifva. detta,' så blir den för dyr att p-å
de1"om, 'att detta sta<lgalide varit htig;st· b~-- kUllstlae1 väg !s.tadkollunas, och' åstadk:0B11'tumgAnde för uppfinnarne.
Det innebär 1118S den ej,
förfaller patentet.
tillika ·för dem en oTi;tttvisa," emedan d,et
Föga mer prakt.is~t nyttigt -ges;taltar ~ig.
betungar dent med kostnad i nlycket olika. j tiJHtlllpningen det stadgande anilicenstvång.,
grad' eon den i utförandet kostbaraste t1.PP'· SOUl den första talaren fårord:ade. D:etta
nuningen relnnar ej alltid den högsta. vIn- tvång' har till syfte, att tvillga' uppfiun3il'en
sten. Man Qorde och kunde kanske frånse ,att öfvel'låtalltöfl1.il1gsrätten till en .1lIl'pRnfråar dessa olägenheter, om stadgandet med- ning' åt å.1l110r lli,al1, då llan ej finner nH~d
f{}rde åsyft~d fÖ'rdel för allmänheten. NIen sin. fördel förenligt att begf,1gna den sj61f.
att <latta .ej är händelsen fraingår deraf,att Det låter svårligen tänka sig andl a 'f&l1,
om llpptinningen ,är af~igt för allmänheten, då; ,ett .stadg·ande sådant- s.omdetta skllttte
··å lär~l' väl denna nä:pp.eligenvåra betJent' fiuna' tillälupning 'än s·ädana, då spekulantffn
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med att endast ett e.xelnplal~ till \:'8rkas., och, ej vill :f(i)r lltöfningsl'ätten betala ·it~t prts
är 1ip~n:nnil1gen deremot betydelselös, så är s(nn ll:p-pfinnären begär. Fak~iskt tagHt blir
till OQh med detta end-a exeilll~plar äfverflö.. lic8nstvånge t· således endast ett, .medel a;tt
digt. 8vårli&"en torde lnan också under den :reglel'"a pl~iset på uppfinningar, i sin tilläulp·'
tid ·af 24 är, s'om vår patentlag. nu, v~u'it ning Jeluföl'ligtmed' forna tiders taiX()!l' pA
gäll:ernde, kunna uppvisa, ett enda fall, då br;(jdprisen. ,Såsom talal~en ganska riktigt
all1nänheten genom detta stadgande ·kunllat p~pelrade, saknar man både i Amerika och
be.redas någon fördel.
England hvarje. -sådant tvång, men talaren
Af denna omständighet har man likväl fäste derelnot, ej något afseende på a:tt erf:a.~
ej tagit stg anle'dning att drag'a i tvifvels- rellheten från dessa två länder b,evIs.ar, i.
må.! lämpligheten att det stadgande, SOl11 fråga "om patent, luel än annan. Dåa~er
man p'å grund af en förut fattad '111enillg' före des·sa nu lläl11nda länder ej fnnni~ d~t
uppställt. När detsalIDna d'erföre .i ·prakti- vara lälllpligt att införa licenstvång, synes
keD. v~s'at sig vara utan resultat, så före- denna ol11ständighet åtminstone för lnig göra
fa,Her det mig, SOl11 skulle Inan -velat söka. det ltlart,. att ett sådant stadgande ej .k.arn.
ol'lsaken dertill deruti, att stadgal~det icke vara nyttigt. I detta SOln i andra politisktfölJal'iktigt . nog blifvit tillälnpadt. Det är ek<:>nolniska fall tor,de detderföre väTa r:å,~
el'u[a;st .p'å s.ådant sätt, SOl11 det tordeblifva li.gast, att låta intressena reglera sig' sjelfva .
.111Qj.ligt att förklara orsaken till a~t kOln- genoln det fria aftalet.
. .
En annan' ärad talare al1fÖl~deTiiJnes SOl11
lnerskollegium velat drifva' tvånget ännu
längre, än hvad SOln - redan skett,. geRoll1 att källa f,ör antagandet,. att patentlnedförde
före,sl;å -det uppfinnaren skall åläggas, att största nyttan· fÖl' patenteg'aren. l\Ied all
llloln .två år sågodt 80111 öppna .fabrik f!5r aktning' för det stora' O~ty-bladet tillater jiag'
})y:rkesmässig utöfning» af sin uppfinnmg'. hli<g' dock hysa .en a·lluan lnening' och denna
Men har detta kolle;gii skärp·ta stadgande grundar Jag på uppfinnillgarlles egeu histoingen annan förtjel1st än att vara en följ d- r·ta, S'D-In är rik på exemp:el, bevisande 1nat
riktig ll~veckling
en fQPut :fattad ln~Il.iug,s'atsen. Hll1~U lnånga uppfinnal'le, i senare
t
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tt.ler b:~n~mn4a n1ellsklighetens Välg·öl~al'e, ens ~ågQnel"sättnillg f6r ·ma llppitllling-ä1
};};~fva ,eJ enligt de-nna 11l:1steTlas vittllesb.oi·a: och .med dem f{)renai' ke,stllad och mö~~
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Till I}tIan sk:ul1e hä~' klln~a göra~ d.en inviJidnJ~sm. uppfattnIng af p·atentens skaa.-I g:en, . att en Vl1J;gct pa en mIll10n åJ' en va"!
l~1Jl<et anfl5J:de talal'envidare 1863 års han- hög ersättning för en sådan lilllPfuming om
i,'t}!Js1tammare i Tyskland, hvilken afstyrkte i t. ex. nitroglycel'inerL Men. titan att vilja'
pUlrtefitskydd. Oakt,adt dettaafstyrkande har J inlåta. mig på det fåfånga färgöket att söka
ju Q.,Q:ck rryskland sederInera antaget en ny' bestäIinna hvad SOlU är skälig' ersättnin.g i~ö.r
p,a:tenztlag, .o~eh 'det synes lnig~ derföl~e, 'S'Oln ,"en gjord UPP'flnrifng, .luå det tillåtas mig,
mall här' eJbol·de åt .den anförda aiuktorite.. att, hvad niti~oglYoeril1en beträfFar, al[ftil~a,
ten tillmäta något afgörande vitsord., d~ den att man beräknat.. det. denna uppfinning Ullej ens i e'get land lyckat.s vinna gehör. I der den tid, som .den varit känd och anväIl:d
m;f)tsats härtill tillåter' jag mig hänvisa till här i land.et, luedfört fÖJ; vårt folk en b'0~
den. af re-presealtanternas h11'S i aill;erikalls~a sparing i ·kostnad för' sprängämnen allenast.
18,78 tillsatta paientkol11ite. uppgåe.nde till mer· än tolf millioner ln'O'ilor.
kongressen
De6'D:~a llar bland ·annat den förtj'enst'eH, att Tager man ffi.llik~ i betraktande den vmst
liggå vår tid. närnlare. Genom att taga kän- i tid. och den lättnad i ai~bete, S-olTl biif it
nee1:om ORl denna komites betänkande skall en följd af detta nya sprällgämJl6S an än-o
maR ej ~unlla undgå- att "Qlifvaöfvert<ygad da1l:de så skulle det lllgalu;nd-a förväna om
om" nyttan o:ch lltjdv;ändighaten af patent.. den sanlma]]räkna~e vinsten vore ll'långa
skydd:, p>å 'sa;mma gång mal1 äfven skall el~- ~ånger ·störl~e. Att upp1i1maJ.~en under si..
hålla ett rikt material fÖT viIHia;ndet af in- -dMl!a förhållanden förtJ~nat· en million pa
sigt· .i :cie f:QTd:el&l~,S'Qln beredas ett land. ~'grllnd. af sitt patent ka.n ej allse~ vara hvar"
gel1Qmen g9d. p;atentl~gstiftning.
ken skadligt eller obilligt.; utan hör detia i
Saimma ärade talare p:åyrkade nö:dvändig~- stället betraktas sonl en llPP1Ruutran fiil auheten af att underlåta meidelan:<let af patent dra att göra gall1maledes.
på ya,ror, beredda p~ kemisk väg.' FÖl' såMånga., ej endast uppfinnare utan äf R
dt\Bft uppnn,1,lingar ville talaren 61Hlast med- .andra., som llta"n att vara detta, a,rheta i
gitVa p~a;.tent. på .berednings-sättet, -ellt.edan <len inhemska iuduS'trie~s -tJenst, äre de,
patent på sj:eltv'a v~ratn "skulle, -enligt hans lrvl1k:a med ,Qros,e fratntidell a~, fiir så vidt
isigt, motv~rka fÖl~bät,tringaT så till vida, i., den skall afgöras. om den nu föreslagna
s@,nl ingeR då skulle tillåtas tillverka varan patentlag-en. sk'all-iultagas i ofQ'rändradt skiek,
p'å 6'tt b'ättl~esätt. 'Jag luedgifver, ~tt för'. elletmed de gf. kOIDlue,rskollegium dtn~till
ell s~å€lanåsigt kan anf6'ras' åtnlinstone sken- gjol~da tiliä-g-g. Det är viss~erligen sant, att
hitra skäl, me'n icke desto lnind ~e, ellet sna- denna Ol~O ej gjort sig syullerligen mäl'~bar,
l~3tFe ju:st derf~Te, ät 'det .min öfvertygelse 1nen det beror p:å) att (len rgr -sig mOln ett
,att om en sådan uppfattning, som. den tala~ samhälls'Olutåde, jag ln:enar det indllsti.~iela"
ren uttalat sig hystt, Skulle i. denna sak .S;Qln . sällan tager t,illfänat i akt att i d·et
~(}mlna; att gäl~å si~~ gällande., ·så blefve pa- a:fhnanna llfvet gifva luft, åt sina f'äl~l1:åg-ol~'
t@lllt p1 d,en keul1ska il1;dustl~ieils o111råde af ooh förhoppningar.
.Q;aktadt denna v'§;ra inföga :värde.. Jag gTtrndar_denna' nlin me- cltlstriidkaxes ~ om' jag 'så .f~r säga nin:g på det Iö'rhåll.aaldet, att på teknikens trög-a; li}{l1ö}dllet för egna tntreS.sen, är det
lJJltv·a,rande ståndpunkt. är d~t ej f6l"enadt med enlellertid ingalunda likgiltigt,Om Ulan på
synnerligt stora svåri:ghetel', att i Ge flesNl I dessa farhågor gör afseeild,e 'eller ej ; ty
fall hitta på olika bereqnin,gss:tjtt f{jr en Qch j'harva vi· här i lrundet be.hof afnåg:ot.,s-å är
S'tt:mm.:a på kemisk v~g tillverkad vara. Ge- det i främsta l"Ul111net ny-a f6rvärfskäl101~, oell
D'(J9lett stadgarrde i (örberörd syftning skulle sådana kti.nna bringas i dagen endttst geno-ul.
s:år1e;ci'es . åt hvar och en beredas en enk'el den fritt skapande vel'ksi1anlletell. De;t är
'trtväg att beröfva .uppfinnaren' fl ukt811 ar skaparekraften och ej kopieringsföl~mågau,
h.tt1l:S' arbe,te;, H vilken -trygghet Skulle t. ex. 'SO'Jll hos oss fralllför .. allt 3illllltt behöfve~'
i eå fall uppfinnarne af vulkaniserad kant- U'PIHlltmttal1, och detta ej blott lued ord utan
seftt'tk, nitroglycerin Q·eh .gelluloid hafva kUll- ,ulet kl1Th~an<le valuta. F'öTbisel~ ID'&n här i
nat påräkna af patent å dess'a uPI>ftnningar?- l landet detta:, skall det kanske äfven här löl~
I stället för att U;ppft~3trne .afde'm nu ölif-.t kOJnUlltn<lce' generatiollel' blifva en :aödv{tndigvit lnfllionärer, skulle de i sådan b.älldelse l het, att res'a ärestoder öfv'el' dem,. som fädll:en
helt 'säkert hafva erhållit hö-~st ringa, om t n.ek.at bJ~Gd, på sätt ftelfaldiga gånger skett
f~t s~~ta .:~, sina dåga:~ på fattighuset.
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i llt13wdet i 1S§, vida det ej vore saoooJ:ika;re ft61~biJ1delse lRed N atlQnal~k(1nOlnis:ka' Före-

att aill.taga, att <l~ irunn Vål~ inGus,tri ska- ningen i .K.ijpenhamn oeh med Selskab-et f.er
ställ~t för att, p;ld:s-gifna NQf,ges Vre1 i Kristian.ia, för- inllemtande af
'ITä.rnl~sh:et)stadaa hemlua, heldte lemn;ade <less:a sällskaps 'tankar 'rörande engernen.vlrt.. l.an.d ~.ÖT andra,. der d,. e 'ktll1ld6, hafva sam,';: skand.in.avisk la,g ~för patent, mijll~ter
utsigt att g{)}"tL sig bättre gällande.
. ' och varumärken. Såväl p.å grund· af denna patentlagens, _.
~ti!Qnalekonom.iska betydel'Se, som 'på grun.d
Herr Gl'enan.der·: l\Ied_ anledning af deB
af llvad jag 1" öfrig't här haft äi~all'yttra" .siste ta:larens framstäida försla:g vill jag
tr0I' Jag slutligen, att denna fÖl~e:lling, SOllJ. bemställa, om det vore lärilJ>l~gt a~t eå ,hitr
s~tt nationalekonolnien till mål för slusträi- på stående fot fatta ett sådant bestat, S$m
vaR~ . s~ll~e., kun~la. verka ~. högo g-rad natio-J, f~.l,~Slaget ,åsyf~as. oOch. ~~g, vill på, s,.;aln~f&
naLek.onrQ.mlskt gag-nande for vart land, om gång nälnna, att pa grund af livad fall'''
den llled afseende . på en för oss p a-s ande l_sports anledning ·ick.~ saknas att antaga,
p~t6Rtlag lade. sin' tyngd i den väg~skål, som <lat frågan om en g'emensam patentlagstiftlau.ie'is -u.ppfinnai'eintres$e ej mäktat få. i lli~g' fÖl' de skandinaviska ,l~nderna _blifv8!'
sj,aB~utDlde.
r likhet lue,d den häst, föregå- förein~l föt öfveriäg'gning vid d'et - und«
eooa talaren tror äfven jag' på 'de ·st(u-a fÖl~- nästa sommar i Köpenhalnn salnmanträdande
delttr, som skulle kun~a vara att hEnnta ur allmänna nOl'diska juristluötet. Unde.r såeD gem::en~a.m skarlldinavi,sk patentlag.
åm dana för~ållanden förefaller det i al~a hän..
oek icke. fördelarne för d-e tre skandinavi- dels'er länlpligastatt afvakta sakens behaIld!ta f(}ilkenaf en sådan lag skulle kunna ling å nämnd,a lnöte. I ett sådant möte
bliiv~ fullt så stol"a, som af en internatio- deltaga i allmänh@t så ft:amstående ,män från
MI ,~te:n;tlag, så vO~'e det ,doclr luycket lät.. ålla tre rikena, att ,man af fö~halldti~gail'Olte
tare att ernå dem, - än de fördelar, som lätt får ,en fQtkänning ~af hvad som i fråg-a
kli-ile llirftyta af den' senare. Enligt min om gemensalll lag-stiftning ar möjligt a:tt
§,gigt s:kulle alltså förenin:gen, om den VQre g-enomiöra eller i~ke. Men framföl" allt
v-iUig att söka !vägabringa en för de tre hemställe}' jag, Oln det kan vara li:bnpli,gt,
skan..«iIlt31viska läRd-ernage~ensam lag rö-- att· Nationalekonomiska Förel1mgea skulle
ran4e pat~nt, möns,ter och varulnärken, ej. på 'skriftlig- väg s.ätta sig' i förbindel~e med
€UltbSt kunna verka gagnande föx de tre de två antydda sällskapen i N oxge oe~ Danskandin-aviska ländernas industri, utan äfven n1:ark för att åväg'abringa en gemenst\1Tl
i betraktande af att ekonomien liksom charity op-iniausyttring i fråg-an. "Saken SYReS i ,aIl~
b.eg-ins at hQme, derigenoln få ett osökt t.ill- hälld~lser förutsätta en ,saInverkan, SCHl1 entille att. deltaga i ~mtidens kulturarbete.' dast g-enom personlig-. beröring och perlSOB:Måhända skull~ en 'sådan gemensam skall:- liga lneddelanden kan astadkonunas..
dill'avisk patelltlag kunna blifva ett inl~gg
i di6B int.el'nationela patentlagstiftningen af
Herr· Ribbillg : Jag tvi:flar ~ mycket på"
ej rFngare batydelse -än hvaddel1 skandina- att niitt antöral1:de, vid Eöreningens irenas.te
"iiska vexellagen 'redan blifvit i fråga om salllluanträde., kan gifva anledning till 'all~
v8Keli"ättell. Särskildt för oss här i landet de anniärkning'ar, föredl"agandeu:' nyss fram,
.
skulle genom ett sådant uppslag- vinnas den ställt.
f(1Tttel~n, att den här före~~lagna p-atentlagen
Han 'uppg-af till en början L att ja-g skulle
:komlIte under förnyad olllpr öfning., hvarig-e- hafva yttrat, att uppfilln~rellS oyh samhällets
n:oan lltsigt föxefunnes att få densainllla luera intresse stode i oundyiklig' strid lIlot :hyal~
gt1tl1dad på ur lifvet' hemtad erfarenhet. . andra. J ag skulle nemlig-·en lH~lt oell, hållet
H ura -lnan således än lnå betrakta detta förbisett, att det låge i samhällets intres\se,
förslag
en för de tre skandinaviska län- att så tnånga' uppfinning'at s.om lnöjligt kom."
dern~ gemen'salu patentlag, så synes det Ille till stånd, hy~dansamhärlets' eget bäst,a
som. af en sådan eJ skulle vara annat än fordrade att. uppfinnaren erhölle tillräcklig
fOl~del:ar att förvänta, så franlt Ulan lycka- uppmuntran för sina uppfinningar. Jag tror,
de,g g.enolnföra en rationel sådan. }\tIed 'an- att Jag' tvärtom rganska tydligt uttalade. såheal1ling', derafvågar Jag derföre till Föte· söm mill 'lnenirig, att det jemväl f6r sa;m"
rdn;g~n hemställa Olll det ej skulle vara skäl 11ället ~vore af synnerligen stor vigt, att uppatt ' F'öT6uing'eu, ,geU()lll delgifvandet af den finnarens fÖl'd,el af uppfinningen vederbörligen
häp i ämnet .f!örda; diskus sio1lleu; satte sig ~ -tillgodosåg-es. ~Ien jag fl"amhöll ~tt de rättig..
Niat....Bkon. FlJl'en.Pid8klJijt i880. Il.
4; :
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~-eter, man i såd.ant syfte må tillerkänna Ul)l}- ; l'ätt tvil~gar industliidkal"eu att. ut·bet"
thlnaren, iocke b.öra ttllmät~s s-å storä, att S3:lli- : eu störI+-e el1el·mindr~· el" 'ättlliag f61" rät~ig
kältets rätt och bästa derlg'enoJn' trädes för' h~ten att .foTträrande o·({valdt brulul ifråg~a
näfra_ Ty n18d al1terkä~ande af de stoTa för- vaI~ll(le. tillvGl'kningssätt. Detta ·äl' eR' omdel~r, som til1skyndas~tt land. derigenoln, -ått '1 stän~ighet, SDfll 'inom alla 'utlälldska Jr&tentilet illo,m sig eg~er oen' tålrrk. och ~erks~m kon:liteer ~ ~nyc~eto ~ilst.ä~nlig~, ~ramhålli~~~ j~~lJ .t
uppfinnare.klass" sa later d·et Slg' ju Icke for- . af lll;dustl~~ns.malSln,äll.. ' VId 1,864 å-rs ,pa~
B,ek-1bs', att -patentskyddet i sig ,innebär en; t:entuilder=-9kning" i :EIuglann. ffall!L~titlde en
mskränklling i vedei'b.öra.nde industriid.kares,~ så eI"fa~'en inan SQl11 Schileider, fOl":6" t.åliclare
rärtttgh:et att hlon1 sitt Y1~ke ttilämpa -de !,fÖl~ jernvei'keu -'i Oteuzot" bla!tlq~ annat jTtst
t~klIiska fralllsteg, som, på et,t eller a:nnat·f. denna annlärknJng',' och tjUnlätte d6n en S'~
Sät~t kOD1Må till hans kännedoln.
.en l stOl' betydelse att han. ansåg'" att hela p,afen:t']m.ttl,:,-tlag utesll'l:~an.de tillgodoser U;pplhillaI" j in~titntioile~. b().~de i anledllin~af ~~mlia ~~
:n~s lnil'es-se samt Icke afser att mInska de; olag-enhet fOrSYlunt:t.
,Jag' 'vill lc'}te ga s·a
olägenhete,r, SOln af sistnäll1nda förhålla~de ~ l:~ngt som han;· ty, såsoln jag yttrade,' a-nsel
uppstå, så kan det h.ända, at.t ~'amhället får i Jag patent var'a ett HilUpligt sätt a;tt bereda
hetala fö<rdelen af en lifak.tig uppnl1l1ara;l1da uppfinnare·n möjlig-heten a.f· ersättning ~ÖT iH.nl
tur dyrt, i det 1l~riRg'slifve't8 fria lltveeklhlg tjellst han g~e-llon~sin uppfinning gJort S~3.]n
på ett f(b~d-erfl.igt sätt inskränkes... ~
_ ~lä;lle~. Men att utöfningstvång ell'el~ något
S:lsi}mett . vigtig't lnedel att förakoIDJlla surl~ogat. 'derrör il' behöfligt \lUOm .imD~t'· '61'1
e'tt dylikt pestlltat samt sålunda, bl'inga upp'- ätt förekoml~ nyssnämnda olägenhet.,an;~~~
:ftM&renS Ofin salnhällets i.Rtres~le.n ~ ·harm'O;ui . jag vara ~dagalag'dt.
'
med. ltvaran.dra fl'amhöl1 jag· vii sista salU- i .Vldal'e an111ärkte ftlredrag'au(}en, att jemnutntl"ådat ulöfnin{Jstvårtg~t.··
v~l licellstyång~t vore af t}n mycket op.ra;k. Hältemot ·anföI uu föredrag-anden, att all- tisk n:~tur, ty, sade han, liggel' d~t i pat~
tingen vore uppiitmingen af den art, att den t~Tnas intresse, att öfverl'åtelse·. af liättig'he:
mM rtlrdel kunde 'ar uppfinnaren industtiel~ ten att begagna uppnnlli1'1gen k,o'lluilel" till
utföl'"a;s., i hvilket, 'fall densalUlna nog kOD1me stånd, så sämj.as n.og u.p:pfillllaren och de,
tin lltöfn.in:g' utan tvång, eller oek vore den s.om vilja begagna sig af uppfinningen, auopraktisk, och i så4an händelse vore 'de~- gående priset, l~tlll, om -sådan uppg,öJ."els·e icke
Sa.Ift11U\ .äfven u.t~n g'agn rör allmänhet~n, är till gagn' för b~d8:, kUUQ,edet vara likh:vadan ing'en anledning förefunne~ att söka giltigt saInt dessutoln obilligt ·att.söka fram..
iratm11vinga des's utöfva:nde.
,.
tvinga tillkomsten deraf. Det är nog sant,
Härelnet ber jag att få påminna om, hvad att,oin en dylik öfverensko-IQ.1IH~lses~Il~r
j~ vid ett fö:reg!ende tillfälle anfört eller sig~ fÖTdelaktig för båda parterna, så k 0111at~ tltöfningstvång'et utgör ett hinder för, att mer den i de flesta fall till .stånd, )!en
partentskyddet . af utländska konknrrenter Jag yttrade, att det finnes fal1,då ·tlppfinlla~
må allvändas alle~ast såso-ln ett ln~del att ren, af 11lis'sförstårid Olll sitt eget såväl S'OlU
b--efria sig fråll den inhemska industriens samhällets bästa, visar benägenhet föl" mo·
lne'dtäiau, ett arg·uDlent af emine-:nt praktisk nopolistiskt missbruk af patentet, i det han
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Härtill luå läggas ett annat -skäl, icke tillåter någon att, ens ellJ:ot d@n till-

s:om. af erfarne män ,blifvit tillerkänd t stor räckligaste ersättn~ng-, begagna~ig af uppvigt. FÖl~hållandet är nämligen det; . att en tinningen. Ofta kan det enlellertid för la,u·
uppfinning" som' ick:e lämp'ar sig ·fÖl~. indu- t det vara af stor .v.igt, att uppfinninge.11 icke
sttriel. llt'(ifl~n.'g., kan.., 11,11.del.' fö.rutsätt~in~' af.\ .På..·. e.. ndast ett s.täl!e d," el~~no.1l1 O'Cli.' geno.lll €'J:t.
e-tt oVIIkollllgt I};atentsltydd., mycket val tjena pe"rsQll kOlllluer tIll utofnltlg, eInedan den
såsom nIedel att på vinstgifvande sätt tra'!' afsel' .en indust~i af den natur och _betydels.e,
kas-srer-a industtidkare. Detta tillgår.sålunda, att, OH1 icke ifrågavarande' 'fÖl~b~ttrillg' inom
att au p'eTSOll, S{)m llled eller utan skäl vun- densamma skyndsalut k0ffime till allmän an·
nit patent å en uppfinning af den beskaffen- vändning, salnUla industri skulle, till stort
het, att han deraf icke kan på nOl'lualt sätt l11e11 föl' folkets ekonolll1skå t ällning, g·å
draga nytta, vänder sig till en industri- under. lVlan tänke sig t. ex., att· Besse'uler
i-dka~re" som in.Ol11 sitt etablisS'em,ent tillänl- icke. tillåtit någon annan att begag~na sig
I

pa,r en lnetod, SOlll egel" störl"e ellel~ mindre af hans vigtiga uppfinning·, så skulle det
likhot Ined. den patentel"a.de, salut genOlTI fÖI'al1a länder, ·der elen på det g'ättet icke
h()'te.lse om stämning för intrttng i patent- kanunit till ,idsträckt tltöfniug', halva yarit

27 -likt:' ~:t "Iired fÖl~ tÖl~ei'e af d:et~s Jel~niuclu- J oötvervinnerliga svåI~igheter 11ärför tror j~"
~tI'i. . ~tdaI e . ·kUllGte d6't ack vara. af' StOl~ icke förefinnas.
!flen då frå.gan möjligen
~i t . f:ör nppfinlla~en af en' jötrootf1"ing l ell lJltfveI' förelllål for hehalldiirig' vid det s~un~,'
p«tentt;;råd ,uppfi11lliilg; att 111öjlig'het förefull- d·åRde .llolrdiska jurist111Qtet i Köpen1lall,l11.·
nes fÖl' ho.noln att fÖI'sk~rffa sig rätt att an- samt de·rVid totde få den allsidiga utre:dlIiRg,,',
\'ändade:t ursprungliga patentet, emedan sonl erfoi'dras fÖl~ ernående af större sam-:
detta är ,vilkQret, för atft han skall kunna stäln~nighet _ang'ående sättet för dess.lö,$'~l1!de,.
llled för~el beg'agna siu ..eg·en· UPIJ!lllliUg ., vnre säkert hvarje försök . af Natio.nalekono·
.Tåg' vill ur uppfuiningarne- hiatoria anföra· Iniska föreningen att·~ för 'närvarande 'häl"·,
ett exempel. på att det. ieke .är o8Tllördt,att Iutinnan före~aga llåg-on åtg'ärd förh-asta·d:t.'.
godvilli·ga öfyerenskomBlelser af ofvannäl1111da t
•
; "
slag icke k.Olll'lna till stånd. Såsom heka.nt.,
H;err Wferl! ~ D~ patelltil1stitutio:flI6llS
kundte Watt", då han nppfa,nll "~l1g1naskiIien) nytta varit ~underkastad lnycket tvitv:eJ ole.b
icke (le'rå anbringa våfvel1 och 'väfstakeu,' skarpa s~ruler deröm blifvit förda, hal'" denna
liJl.euRll· "Vashbrough redaa förlItderå erhål- fråga äfv-en. sysselsatt mig, och med anled-'
lit .PRt<5llt Nå:gol1 Öfv'el·e~lskoln111else111ed ni.l1g
h'err Fredholms intressanta rOl'edl"~,
den~e sellarekullde iCKe briI1.g~as tilf stånd, per.' jag att ln~.dllågTa ofd' -få ltllgifva. mil!1
t o' .' fla-l'IilldJga fö:rs'c>k{ hvad'an \Vatt, så uppfattning af äUlliet.
lå. ge wetta F:atent fOTt(or, måste beg'agna
Jag tror att det är lny-cket svårt att atf·
ig af ~11 kostbarare och luiIidre lämplig gÖl~'a. fiåg"an 'om patelltväselld~us ny~tta) l;l~li.l
k ».. trukti-oll ~ sin lnaskin. D'5; sålunda er- att först ingeå· på en' närmare granskning
faJ nhet 611 visar, ·att licen.stvånget 'i 'vissa' ~t 'den allmänna 'besk'a:tIeithetell af de paf: Il är behötligt, ans~el~ jag~., att statellg-ijr tenter, som fÖrekomnia. Enligt lnll upprätt, om den. i- sin patentlag'stiftning inior ;fattnin:g. '~ro neluligen .dessa till sin 11:a;mal'"
ett "å:dant ~vå..n.g. Visserligen tror jag, att ganska vidt s.kilda. Den erfarenhie"t Jag
ett ·ådant ·stadgande icke så ofta ~omme gjort i kommerskollegiulTI,der p~atenten, såatt tillämpas, am,edall det enskilda intresset SQ111 bekan.t, m~dd.elas, är att fier~l~t af
i de ·tl.estå fall sj'elf regleral~ saken. Mel1 dem gälla sådana sake~r, som 6'fverlemnas
det' . kån u.nderstundom vara nytti.gt,. att en till allmänhet-ells direkta hegaglland~e, s~·:om.
dan b8·~tällunelse finEles för att deri.g'eno~ t. ex. lås.., kass·askåp, bralldspi~uto:r,. skjn!?t..
f{)fn å _nP"Pfinnare med mo-1l:o:p:olistiska sYften, bröst, m.anc.hettkllappar, Qeh många an<i;m'
att gå in på öfverensko'lnmelsel\ S{)'ID, utan. dylika' saker, der fyndighet och suutk äl'Q
tttt förta:ga honom hans väJförtjellta lön, äro för det afseflda ändall1ålet af stilr vigt,
f"t~ alTm,änheten nyttiga, samt i allmänhet och hvilkas tillhandahållande i bästa qvalit~
vänja p.at'enthafvaTe Vid det i alla afseen.. utan tvifvel är för allmänheten en vätgerden förd'elaktigare sättet at.t tillgodogöra sig. ning, men. OUl hvilka alla l~an kan sigit,
itt pa'bentmedelst att mot ersättlling~,med- att.' de FÖr .den större' industrien icke hafva,
(lela andra industriidkare rättighet 'att be- någon. ..egentlig betydelse. Och hvad begagna 'sig ·af nppfinningeli. Jag vi~l erinra I tl'äffar '"frågan, om dessa pateuter. kunna b~
för~dragt3Jllden OlR, att det icke äl' från ute.. traktas. såsoln monopol eller icke, .så gillel"
sllltän:C{e te:öretisk ståndpunkt, som· dellna i afseeilde å de'ID, att det knappast. är lnröjfO'r-dr-an b~ifvit fralnstäld.
Från England,. ligt att en person skt111e sjelfBtändigt och
'hvars patentförhållandeu föredraganden sjelf utan all efterhäflnning hitta på de.tsallXma,
f
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t.illlnät~r så stor hetydelse, må anföras, att som en. föregåen.de g'jQl't~ och att a.el~'fö;re
såväl p.arlalnentsköiniteen 1871-72 SOln 'alla Ryad någ(}n uppfunnit ovilkorli'gen hÖl' var:a
(l,ereIter fralllstälda patentlag'förslag ·hafva. hans· egendolh. . ~rag skulle före min det icke
uppta.git stad.gallden om licen~tyång. Det "llar hC\fva något .emot att utsträcka tiden fö~
visErerligen icke- ännu blifv~t antåget, lnen, des,sa r,atentel~ huru långt SOUL heist, så att
enligt allthvad man kan se~ tycke~' l!lan 1 patenträtt~n i dessa faflblefve identisk Inad.
England blif'vit allmänt ense 'o'1n dess nöd- eg:anderätt.
.
ätldighe~.
.'
'..'
1\'len det -finnes' en annan klass af up:ptin·
I ltkhet lned·föl~edl'"agal1den·anser ,jag,. att lling-ar', Bådalla som afse l'"edskaper, förbittdet 'är af stor 'vigt ·a1 t ordna de internatio- rade :arbetsmetode'r och dylikt.: Qm d.~sa
. nela paten tforhållandena, och särskildt att kan man saga, att de nästan. alltid g'öl'las"
.~i5ka å~tadk(,)lllln-~ en 'g'eUlensam p:aten:thtg i så snart något beho! af delfi fö.refirrne-s~ S§:
fHl' .~ "er~"e, Norge och Dalunark. Några ;t.. ex. had~ 'o111öjligl1etell att- fylla det af eR '

ii(fl\

tjkad.. iörbrttkning stiganne behefvei af bunp mingar l~äknar j~ 8~d;a;na,

lo'm &fWf)
ny auvä'nd:ning" af B9itufk~~"
dl bl~igt,en. ,derpå hlefsynu&Tligt märkhllF, e»} hVärp~ förut' inlen täB!k~ ~~lt om bvilk&ll
mäugd .~p'eT'~O~?r uppfun~o anVärlItt.,andet af l' n~a,u . d~:;~ö.re . icke ,ka~ ~a~tt. (1@ .äJ!Q d~
an:dra amnen an lump ror b-el"edandet a.f pap- glfna JolJtlerna af strafvandeu att ti1.1fr9dsp<6r och togo patent på sätt att dertill hereda :ställa ett. kändt behof. Dit hal·a de ve:rldsd~m. Man f:ör-sökte dervid naturligtvis först berölnda upptäckter, som ske till m:en~k·
s~<l:atta vegetabilisk~ ämneD:, som hade en- syn- ligh.etens yäl och äl~O .af beskameJll1~t att
D6Tligt fin. och stark tåg'a elIel- fiber, s,å$'6m alla med' entusiasm erkänna dem @ch r'ätt~
Nys'&lands-hampa, Esparto-gräs ID. fl., me.ll, visan af att uppfinnaren får en motsv:atmnlle
<l~ äfven tillgången häraf blef otillTäc.klig, b~löning g·åsorn godtgörelse för det arl,.ete
ener de föreslagna materialiel'na visttcle si.g och de kostnader han nedlagt, iUJ1'ttn han
allt rOl' kostbara, gingo' uppfinnarna ännu lyckats uppnå. d'et atol'al'tade restlltatet, TUl

ror ,'appers\ifillverklling till fö~jd, att ,l ett ti:~ . spI2itt,el~

lä1tg-r~ oich försökte sådana allmänt förekom- des~a ·1lNlfinnare höra 'Vatt D;ague,r~, B~:s
mande ämnen som .halm och v~d, samt fun:no . stuner, Edis'OJl, 'Bell .m.fl. SltuIi.ulo)mkarn.
dervia" att snart ,§agdt hVilket v'e,'g-etabiiiskt, dock en stor teknisk upp'nnThin:g vara hlotta
imJl8 som helst kan beredas till papper ,genom- tillämpningen ~f någon vetenskaplig uppSfhrg:kild behandling på mekanisk eller kemisk täckt angående natul~lag:arnes b-esk~tFellhet,
väg.
Och. tor en kunnig mekaniker enel~ .och det .är då frå.g;8, hU1~nvid.a ej ärraa ttf
kemist klluae utfiRnändet af sätt,på hvilka dem e'genttigen, tillkö;mmel~ d-en yete~skap'S
cl'8S's.a älmnen kunde till fina partikl3J~ sön:- man, af hvarsupptäckt lli>pfhlningen 'Va~it
d!@rdel~s eller ll.pplä.sas, icke vara förenadt en omedelbar fäljd. Stundom bar o'ok~ såm~d synllerlig svårighet. IVran s'er af de~tta som lnan ve't., stora uppfil1ningal" varit en
fiJeli liballde exe.mpel, .att, då ett behof af folj.d af ·slump'en o'ch icke af @tt på (leras
något nytt, inom den industriela' verlden vinnande nedlagtafsigtligt 3ir.he1te. ,livar"tlppst!r, ett stort antal patentel·, a:BseeJ1~le be~st aetemellertid nnnes anle<lnin,. att
b'ehoJfv~ts fjrlland'e, iuem. kort uttagas' och gifva sådana llpp:finnare belöning, är <fet
a;tt fnljaktligen samma p·rÖble.mel~,.kullnalösas .O'ckså allt skäl att göra det ~ neR ing'eu
af mänga personer, ---- e.ftel~ luitt förmenande me'l1niska kan b'eklaga ,sig öfver att s§, sker.
efta af snart 'sagdt llvilken som helst, som
Nfl äl'f6:rhållandet, att deR .forsta kl.a:ss61l
delrtill egel~ nödiga förstudier, Under så- . af nppfinnillgar, .so:m jag emllämnde'" skulle
dren81 iö:rhållanden liggel~ .(let e1;l' orättvisa v~ra fullt ut lika betj,ent med a~t få. sina
uti att den. Iurstkomrnande erhållel~. patent- . föreJnål inrangerade såso'm mönster ell 6r
rätt oeb: d~:rme.d ute"stänger,alla andra från 111odeller. Fi'ågan gäUel~ då hu.ruvida mall
lättigh:eten att begagna' sig af sina egna m'ed hänsyn till de' två klasser, jag i ärrigt
uppnnni'B:S'ar. Derföre finner man ock att omnämnt,. kaR anse pat.el1tlagstiftningen nyt·iy1lka uppfi'nnare ofta· äl'O mycket ang,elägna tig" _. ltul~nvida den andra klassen YfJrkliom att f fÖI'tid, d. v. $. innan de. än:p.ll äro gell fÖl-tj;ella,r de lnonop{)l den' erhåller, oe.h
l-ikti,gt fäTdiga med dem, anmäla sina uppnn- ht\rtlvidit den tl-edje icke kunde på an.nat
nill'g·ar för att till skydd för dem erhålla ett och lämpligare sätt belönas,o ' Eht\fU iIItres..
så kalladt »(}-aveat»ellel' fÖ:reträde.sl~ätt till 'Sant det kunde vara, att diskutera dennra
p&teat å uppftnningen oin fullständig be- fråga, lönar det dock numera knappast mö,.
skrifnlng _derpå inolu vis·s begräilsad tid. dan, eme:dall pate,ntlag,stiftnillgell blifvit så
LeRnr:a'S, dermeci, erkännande, att Up·pfi.l1nin- allmänt spridd .. Öfver hela vel~ld:en, att maD
g'eB, huru stör o'ch vigtig den än i@ch fÖl~ kan ause: 4ess se~gersås:e)ln. et~ fttlIbO:l"da;dt
sig sJelf må val"a, ~ock lätt kan' ~stadkönl- Ifaktlun., ' Jag; skulle 'likväl ~,ara fTe'stad att
mas af mången annan. I sådana fall in-trä- ~ från luin· synpunkt drag',å i tv-ifvelsmål t. O. m,.
d'0l' enligt mitt .. förmena.nde ett bestämdt jupp.finnal'nes ~?rdel&' af patentern~l ty Qfta
lIHnl'OpoJ. Den forstkolnlnande bland p;atent-: bllfva dessa fordelar herQendeaf lan:gvalllga
~ kan under t. o. in. 15 år förhfndraj och kostsamma rättegångar,och nm.n set'
a.lmänhetall fr,ån :att begagiut sig af ~n 'ar- l ofta exe~peI på,. ~tt uppfilluare g'e;1l01n <le:~
g:etsm.eto;d eller ett redskap, S'()iln lnangeH 'I komma l ekono.nllskt betryck. Detta. ar
bland dell~anuna skulle sJelf lätt kunna upp- dock eB sak för sig och jag vill icke vij
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:finna o:ch möjligen r-edan upP~l.lnnitf, ehuru dare hlbl.anda den i denna fråga. Pattentharn icke deroln gjort aUlllälan.
lagstiftning.eu al" ett faktu'm. Den strid
Till 611tredje och sigt~ klass af uppfin· lnan fÖl't om dellsannua, hat' i ie Besta, ~äJl."
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der s.tats 4erm;M,' att man omf3ttmt dienlIa nmgderi smkn:8ides. Förd:e.~ell· af en $l~Mi
~ttltinrg" . D,et .tjQn:a:r .sale;des till ingen- l f~·ru1tpJ.·0iniRr;~ . $kulle . föruppnnllareB . Via~il
tiwg- allt tala tUll{)t ielil sakell. M~n lllåste t ~~~ .~tt. en kOtnpe~ellt Brlttoritet fÖ'r v'e:r.ld~n·
}q~fV&. ~1a: part&11 tlag, ty att ensram leka eg.aj f(i)!rklarad~ uppfinnll1g~en va:ra. ny, ~ attdren
en sidaln låg8~i:ftning, 'skilIle luediö;ras oittgen-· såsom ny' af .en "attto1ritet llallställt.pl:aies.
hete);' eeildie{t skld1,.e i utlandetk"lnna tyckas, ·l\len om en sak 'är verkli,g.~ll l~yo;(}llg.(i}d~
SifBn om man ville l~öfva åt sig för intet· de /. månne .d'et då icke ,är . anled:Ril1g'&lltaJg\8, atit,
1!lfl'täaktel~,' S'OUl . der ske~ Fl1:nnes .d;et sJå- deR ta;lar tillrä-ekligt föt .sig· sjelf? F:örut..
l:sj'V'aalldl'itIg. och' kunde jag på enanilal1 pta-, p,l'öining'en kan lltfalla så, att .d,et rär· Där..
Re', . på hvilk~n ~ateBter ''itll1l:U 'i~ke blifvit'l varanae anses. tvifvela~tl,g't. h1i:Ettyida'$·aken
mfi~da, bevaralRinnetaf hvad jag s'ett häl~ : är l1yoch af yärd~". Det har äfven biliiJrvit
tiDira,a; si~,så skull.8 J~~helt. 'visst ·d~r im~dgif~et, till .?ch ~~d .~f deut, ',S01.11 entr~1
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s~&~~~ lVI,eket 'sker i vetidell, SOlU' i lika föregåenie, .att den icke k~n: säg~as varra
h\Öggrad' ,$om uppfinningar hevisar IRel1sk..· Iiy. Kan' det då' ya;r,a '. skäl ' att· år1ta:Wa
ag in:telli.geifls,, S'ft.sOlli t. ex~ alla re.nt veten- e~t '~l:llbetsvei"k ,ett 'UPp'd:rag,s:o:tn grä;:rwsftr
skaplitg:a llpptäckter, utall att dockb.1ifva ti11det. H,lnÖjllga., 'Qeh" 3ttta;nti»gea med lle~
f~8.~1 iQr .' särskihtaprelllier.
D;å . in<iu.. .vis ådagalägg'a ·upp,nnningens Uletttitet· ,~
.trien r:åkar j behof at' en uppnnliilrg, blir- 'en annan, eller ock gifva l:lp,~n:napen ea
V'6~" D;eftröfvet~ af4jelpt,' val'e sig patent fin- rekolnmendation, förhviTkell .d~t tek6 kltl}.
B'eS till 8'1161" icke,.
ansvara ? Jag fQl~ .m iu del. anser sådtllJIt
E.el~te~\ttid bö,r af det ·skäl)so.lnj,a,g tedan vara i bö,gstag..r ad -olälnpligt:
.'
D'ä.nt,eIl~r att patelltlagstiftliing bUfvitall- ' 1\Ianhar vidare· anmärkt)u,ot lörs}agett
mält" @11 patentlag äfvell' i,' vårt. land :finnas ~i11 Sirell&k pate~utlag', att' det skql1e yar&
0~1 geR01l1den:sammai frälUsUt rUJll1ne·t:lem- syn~lerligeIi trycka~de förpatetltsökaad'e, a.tt
ll'a:S S!kyjd. f45:r egandel~ä:~tten Så,sofll' sådan,. ty llioln viss 1legl~ällsad tid. uti$fv:a l1PPJ'uB'in~
·D.ä;r @n; up~'1inJ}are g'jOl't llågot, s'om lng~n' . gen .in,om landet. O'ch. Säl~sk;il~t har Rl8in
a.Dan k8fl1 ~~ij:ra, efter, der bör. äfven enligt emot komnler,sk.olleghnn aJlmäl~kt, att k1i)ll~
min åBirt u]))pii:nIlai~en~ rätt SåS'Olll verklig gium skärpt ..kö1niterades f'Ör,sla-g gelliGID a,tt
--e,i'9fnd:'erittt respekt~l~a'S. ·}Ienderaf '. följer utbyta fÖl"es~rifte~n Olnatt utöfningea s:kllll~
iDg:akl!tnia att :p:atentlagens bestänlln,else'l~ hÖl"a, ske' ·»i 1Jåsentligt (J;nifa:nrJ» mQt. ett s;tad.g~Urdre
till rtlrmåll föl' de p:atfelltsökande till det (nu' ta~t densalnln~ skll1le försigg~å »tJrrkes~
h'Ö~stam:öjliga skärpas:, Af de klasser, hvilka 1nessigt». D,eill talare, somframstälde diematt,
j~g i .(et· föiegående nälll11t, trol" Jag att den 'ainnäfltiling, sade,attltan ic;kek~llidle'jatna
nll~sta, lnD~;f~ttand'e ~tlpp:fillnarl1e af kOllSUl'U- hvadgrund mall i kollegilU'll hade tiil &ll
tto~al~tiklar lämpade efte~r publikens
dylik 'änurhlg. Ha~l' har redan. afdea siste
~and~ beh:of o,ch sInak" icke' ans'8 .sig hafva talaren' f~tt svar i det' a(seend~t, ·1n<;tt. jrarg
's~l li11' lnissBöje med de fÖTm,årie:r, som· 1'e- vIll tillägg.a at~ 11lan lnyeket välk~lil trärnk.a
<tfll.D. aJ 1111 v·a;rand~ l)atel1tlag lenlnas. Ofta sig' flere skäl,. hvarföre en uppnnna;re,S!i7"
ty.s rue endast såsQln en rekonilnendatien skildten .utländing; icke' skulle bl"y·srg.oln
fl;1r t\~pn1u~i1igen utt.~g'a· patent clerpå. 'Och ätt ~töfva uppnnuing'ell i Sverige e11eT ''Va;ra
·b.v2/cl M:l1~ården tre~Je klassen, hlllefattall,de villig att sälja ritttigIleten attutC5fv8f&e'i till
h~ v~rl(lsh6rö.nldå uppfinnarne, sK kunna och såd~llt pris" att en svensk '. kunde köpa alle!'
b~ö'~t\ vi väl 1cke lemna· deln . andra eller begttgna sig afpatentet~, :Han kall. t, e-x.$j:elf
~t0lTe fÖl"måner än ae i alhlläl1het i -de stora l1tefva .denna industri utrikes o.ch vill de~för~
kultl1rlänierRa erhana~ . I}et är .egentligen Icke lråfva . någon konkurreJ1~ frånSver~e.
Dll8:d: .,anspl'"akeu fråndeu andra klassen, Eller föraktar han rent ,af vårt .1'Rlld Qcll vill
dt}· Första .anmäl~Tlle af'nppfil'lningar, llvilka,.iG~e befatta sig derlned., . Han. uttager pate.t
kWllli1l:&' ske, älven af andra, likaväl SOlll af !lär' för ~att förviss,a Sig om .att, ieke/,Diåg:e-n
die-m, -s'Onil vi llafva att görå..:·
il:l'dllstl'i här. skall uppstå, snJn 'kund:eblifvä
D,~t harb:lifvit alllnäl'kt entot- ·Pfttellt~o.", fileJillJg, fÖi". värdet· af ,pl1t.eutet ituadra län-o
n,ite;r~ies. förslag', fil,tt :h,varletillstytruruelse der, Illen ilat ti11räckligt att ,gara Ji:lLed atlt
tUl ~tatlg:~n4'6 (nu eJ;}. blet+yg,ga8!~e fÖ4t1;tfröf~ tillg'0dogi1r~ si~ U~:p4~11_ i dest@r,ak.1\!"

vex-

........ 80'ti'trlIlnder~; och är d'erfi5re fullkomligt lik~: flerfued. I afseE1fule å d~t tö Jg, som hM
nöjd om. att sälja patent&t i Svel'ge eller bliftit framst-äldt, att nemligrn de tre ka:h;'
tills'e att det här kO·lll1ner till an'Välldlting-. ! ·dinaviska landetntt skulle antaga lika, patent~
D8t ligger r61" öppen dag, 'att vår industl1j t 13tg:ar och bilda ett ellda patentQluråtle kan
häI'i-genoul .sklille blifva i hög grad lidande, l jag icke säga annat än att, hvad fÖl· laget
ttet:est ieke i lagstiftningen funneB att kor- ,J förra del 'angår, detsamma vore en välg·el'~ .
rektiv mot 'dylikt ferfaringssätt, Oell det är ning för de tre länderna., emedan olikhet i
vii ick.~ för lny-cket begärdt, att den11e llt-, patentlåg'ar . för- särskilda 6:ch i synw61rhet
länding skall säljasi~t patent till någ{)u,: fÖl~ närgränsande. länder lned likartade törom (}(11J ,blott en enda svensk In an, S'å att, ~'hål1and~n ,kan våll~ lllyeken s'kada.· ,Och
Sverige" som luecldelatpatentet, också får l omn1an kunde åstadko:~nma en gelnensn:m
nytta af uppnnningen, och de,s3 illtlustri ieke p,atentlag fö'l~ hela den civiliserade .V'erl'deu,
till fölJd af u.ppn11'nai~ens lYIotta 'l1.J~ck eller f vor~ <~åd1tnt alldeles förträfftigt.. }Ien å $:n~
af annat. skäl blifver l1testängtd från lnal'k-I dra ,sidan tro.l~ Jag, att hvalJe oplnionsyttltng'
naJien. Det l;HifVer ju icke härigenolu nå- thäl~ vore 111indre lälnplig', eUledan vi icke
got våld beg.ånget,t.y pa;tentta-g~aren, .an ju vet~, OIn våra gl~annfolk hafv'a, StlIDRU\ åsigjel! tlpp;g"öra med någ·:QR~ SOln för lIans räk- ter, 's'oIn vi, O·ffi, behofvet af gelltellSaU11H~>t i
niug aYingaf tlPfnnningel1 t1l1 utöfrl'ing, inom patentlags~tftningen. Vi hafva vis~el~li.gen
1andet~ H· ad ater .angår· den fötändring, all anledning' antagaj att så är f ÖThål lå.nd et,
som konl:rn~;}"$kone'gi~lin fÖl'eslag;it, så· 'beror luen så sakert ål·:' väl detta dock icke, att
de·R· (lerpå, fltt kommerskGl1egitlul har en In an. icke först bör förskaffa sig ku;M,kap,
rik erfal~enhet, Oln Huru ringa verklig be~ Oln, huru dermed förhålleT sig, ty ann.a\fS
tldel~e de -intyg, SOln fö:retesöfveratt måst.e Jtl en inbjudning till geJnensa.llll1Ii1a,
ett }}aterit in:o~ l'iket utöfvas, ofta hafv-a, åtgärder utan al~ .nytta fÖl'f~na, och vi fingo
O'ea koll~illm har till fölJd af denna eTfa- end~st allseende för att obehöl~igt-vilja in,·
renhet fått ·den he~tämda åsigt, att om det blanda oss i andras angelJägenheter. Jag
icke sp"eeielt·· i f'Öl~fattIiingen stadgas ~tt ut- anser att det vore högst' fÖ'r.delaktig't, för
öfvttl1t4et skall vara yrkeslne~s'igt, så sk,a!l saken~ oln' d.ensalnu1a, S'åS(Hn fch"slagsstäna~
n~ytlk&t efta hinda att det endast blefve ett ren llälnnde, blefve föTemål ftJr nästa jlU'ist..
Rken, ett ktinggåe-nde af f{j rfattnin.ge n, ellmötes behandling. Då finge lllan- frågan
b:umbu;g, So'tU vore stötande och Så1'all.de fÖl- utredd och kOl'nme i tillfälle, att hora,hvad
Väl ~~.g:stiftning 0011 som d,erföre bör förhin- våra grannländers
fÖrlläinsta nlän tänka
dla,S. Jag trol~ ,af d.enna anledni-ll'g' att kom- derotl1.
Ryad, betrÄffar frågan om gemen~ .
Tne ~tk,ollegii.'föTsla.g har g<:)'da sk:äl ·för sig. samt ,patelltcnnråd tror jag) att deTvidlag
D-ei äl~ s'~lll1erlig'en icke någon ovigtig rät- möta ämlU llel~e bet n:kligheter ooh att saken
tilhcet man .giiv'el' 'en uppnnliare, llelnlig"en tål en luyck~t fullstäncl.ig utredning, innanatt lllndra alla andra att g'öra samma upp lnan ens afgör sitt eget ()}udöme derom..
thuamg', ~}a:ktadt mången skulle lika. b'ra som Jag tror, 'att q-eremot kunna uppsta ln·ång~~
llpp:BnlHMt~n kl111ua hitta p& de:l1sa;mma. Och _faldiga invändningar och at-t i af:s':eende åerpå
det llaått13 då icke vara för lnyck'et begärdt, finnas förhållanden, SOUl tarrva en my'eket
att uppnllningeu. åtluinste>ne blifvel' orde1it- fullständig utredning. livad slutligen a:ngål~
ligt ntöfvad.
J ag' :hör tillägga; ,att, hvad Opill~Ol1syttringen fi~~n denna. ftlrenirlg) l]råste
den för lllppJiulling"\ens llt.öfvande stadg'ade' Jag' motsätta. mig~ nenscamIua af· det princi
tiden af två år beträffat',
larer det Icke IJieHa skäl, att förentn:gen ~·',cke har till ,iIi
Z"ÖDa motstånd' att, när, hållbara skäl tDr ell f uppg·ift att åstadkomma Qi)illiollsyttl'ingar
fÖ1~Iä;i1gning deri anföras., få en sådan förlang- {eller agitera, utan endast att utreda' natio,·
nin~· bevilja;d. Den':nn gillande patentla- f nalekonOllliska ~he~l~epp., o~ch att det för i5fl'igt
gen lued.girver en utsträckning af denna, tic1. vore ~å mycket olämpli·g:are;s:om 0lika ms"
till fyra år, och alltid, når en förlängning ning,ar i 'ämnet förefinnas 'bl~nd fö.rening"errs.
vts:ats halva skäl för sig t har den äfyen' eg~na ledamöter, af hyilka 'många icke äro hät'
blif~it bevilJad.
I cle.t fallet tror jag der- närvarande i dag· o.ch .fölJaktligen ieke hart
t'tiTe. a.tt. n~{)n anledning till kh\g()11lål icke l tillfälle att yttj>a sig i frågall.
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- al-till ~ytta för vårt land eller ick.-e, helst de:. s,tillningssä,ttHt. Exeluplet nited nitrog~lyee
0:&8 ju äro ense Oln ittt den b{)r b.i~ 1 rin s-ynes de~rföl'e icke varit lyckligt valdt.
behåna. . 1\Ien 02J~· den skall bibellållas, . I.Jik-a i11a ställer sjg~ saken O-ln Ulan ta.g·el' '1
ltvilk~:t äfven Jag ans el' vara riktigt, så tl~or betraktande det -på kelnisk väg be~-e,dd.a-ämj~g flock, att det är allt skäl att icke ttt.- t J:iet h~eelluloid ~l. Det skulle vara intressallt
'str~ek~ den till oJ~råden, der den icke är J att hÖTa, huru föredraganden vin definiera
lä~~pli~, tittin 'endast frar~kallår ti'assel ()·ch ,- detta .älnn~. . Jag' fQr. l~iIl a~~,~al1 det ic~.ed
o}agen1ieter QC 11 hvarest ett verksalnt patellt- i och Jtlg tror, att det ar O'lllOJllgt ~tt delNit
. ,.ky'd'd.- icke kan upprätthållas. Ett sådant Iuppställa en d~fini~iGn så hestämd, att den,
o;~urade . ä-t' t. ex.. den kelniska industrien,! onl den lägg~8. till grund fö'r e.tt ]Hltent.'~
så ,idt patent der meddelas ej' allenast på j delUla vara, icke .kan kringg'ås.. Det J.tr ·f(ji"
:my~~ tJl1~erknh~gss:ätt), utan ,jeniväl på sjelfva .öfrigtnågot oriniUgt der il ti, . att ,.GH~ all ttl~
varttll saS0111 sadan. Herr ~"'redhohn ytti'ade, .' ,llan skulle kUUlla af and'J"a rnaier1f1.l1BIJ" t. e~.
att låån ans-å-g~ patent vara till ingen llytta, j af trä, eller på annat stitt tillve1'-k~· ett .så:'
~m det iake lneddelas på sjelfva varan. s-tt- J dant älnne SDUl ,s. k. c~lluloid, eUeT ~tt älit\J18
S?~ ·.så.4~n.,. utan b10,tt .på metoden. fÖl' . ae~s nl~d salnma ~gen.:Sk~pe.l\ för. h~l.ftel1.. eller fj.er
~111\"erkn111g~
DerDIll hafva dock de kelDl- dedelen af fOl'ut gallande prIS, de.tta skttllze
ika fahrikalltel"na' en annan åsigt, och vid vato af patentlagen fÖI~bjudet 'o;ch bel~gdt
d,e forh-andl itigar, SDln fÖTeg,ingQ den i Tysk- med. högt. straff~ P;å sadant sätt skulle ju.
1and, llU g'äl1ande . pateJltkag eB. s antagande, inom ·den keiniska industriell f~~arilttt$krid;aD;
'~~r _det Just den 1teD1i'ska in,dustriens måls.- dAt ge1101n l}atentlag~el1 motv~rkEts:~ i st'all.&t
m~nt som- förordade ,att patent icke skulle för .att be(ränlJa~.. Och onl' kerniskt-tekni~
111-e:ädel3Js å sjelfva vara·n. Herr F. nälTInde ~ka fabrikater. såsom sådana få .p.at~ntera$i)
l itfQ:glyeerin och' troddö att' uppfinnaren så frågas: huru-skall väl en köpnlal1 , vet~
d raf förtJent. än.da till en JTIIIHon kronor. om t. ex. en :fl.a~ka bläck i nllehåll el" p:::tteilHan syftaå.edervid sannolikt på h1;r Nobel,; te1"'ad vara, Jival's försäljning är belagd med
l11e11 nitroglycerin uppfanns af en italiensK 'straff, eller ej.
Såd~ant kan i allmänhet eJ
kemist, 'som beskref håde dess tillv.eTknin.gs- afgöras utan l1Q~grann kemisk und-e1"sökmn,g',
sätt (}eh eg'enskap.er flera
innan herrarne 'oGh-äfven sedan en dylik blifvit ftl'retagen,
~ohel Wrjad,e anYända detsamma fÖT prak- ·är fråg:ans afgöran~e ofta o1:Röjlig, ~11er 6Jlti.ska, äud~mål ; ;men upp,finnaren föi"tjen.te,' dast be:roende på'" lrvar Qch ellS' sUJDjek:tivn
så vidt Jag vet, icke ett öre på sinuppfin- uppfattning, Dylika p'atenter led'ä d,~rröl'le
uiJig.Desoni för praktiska' älldamål först ofta till, så svåra; 'Jörvecklfng,ar o'ch uilied..
bOirJa.de 1 start använda för:enämnde keInists .föra så. stora Gläg,enheter~ ,~tt de måste
uppfinning-,' skördade i stället vinsten deraf. blifvai hög grad förhatliga. Och j;ag, fru~
])eBsa s'ökte Qckså här i landet p,atent på tar, att sådant luycket har bidragit dertill,
tillverkning af nitroglycerin, Jnen som de att.. patentskyddet hos oss ick~ är ~å v-e;rkalltför väl ins-ågo ohållbarheten af detta pa- s~mt, som det borde vara. lVled frågan om
tent, sökte ,och' erhöllo de patent jemväl på patent å kemiska pl'ogukter samuianhänga
sä;ttet att använda varan, hvilket patent väl på .det näl'lnaste den om patent & Hi'S- 'OC11
icke heller kunde anses lag-ligt och derföre läkeme-del, hvarmed ofta mycket ofog bejenl väl ost:raffadt bIef kringgånget. , Så an-: drifvits.
I N or.ra Ålnerika larer nran,enlad.:e c1e här en .nitroglycerinfabrik och utar- ligt upp.gift af en tysk; reg. as,se:ssol' K,öQig}
~ettta:e me<toden för tillyel'kningeu, hvilken ·"Som rest·, derstädes, ,blifvit ,så utleds:~.Ji Inad
mt}t<:Hl de elnellertid aldrig publioerat, och det myckna ofog" ~om: der'egt rlun med paför hvilken ickeheller~ redogjordes i patellt- tentel~ å ,läke~~ael~ att patentkolluutss-arien
beskrifning en, ty d.en metod, SOln dei- be- funnit sig föranl~tell att: på senare ,åren
SKltifve$, kan eJ' med, fördel användas och all~eles vitgra meddelandet af dylika p,ate)lnar troligen 'ej hellBl' någonsin varit i stort ter. .Den, SDln önskar ett ve'''ksamf patent,använd. På den fabrik~l1 skördade elneller- skydd. för verkliga up.pnnningar af värd.e,
tid anläg-garne geno~ det skickliga och ajfä1'"s- hör del'före icke förorda patentskyddets ut1nes.tiga sätt) hvarpå affären sköttt?s, mycket sträckning ,till sådana områden spm de ifr--åpeng'ar. l\Ien detta bevisar ju icke lämp~ gavar~nde, .för l~vilka patentskyd.det' icke är
ligtreteuaf att 111eddela patent å en .på ke- lä111plJgt, och deJ' det ej kan uppTätthåUa$,
n iak väg frarnstäld .vara SåS0111 Bådan, och utan at.. t frtUnkal.la ·förvecklingar som gö<ra
fnlöshet,en. af att 111 edd ela patent å fram' det i hög grad förhatligt.
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Hvad u;töfningstvånget angår) har h.~U'l· {Iiinfjsivi,ng funnits. D.et hinaer ej sällaR,
presid,entf}lll ,Wrern till1~äckligt tyatigt påvr · att en patellt:tag~tt're finner fÖl~ s,ig rör<i:elaksart bel1l·0Ivet·af detsamm.a. .Forea.F~andan: tigast ·attblott importe~ta ell tmunterad,
näDlRGe" att, han !eke v!'sste. n~·()t aRia ~äIl, f eller' ·eft.~r en.. p)ate:ntel:~~ ~~~(}a .:jllVii<p~acl
aeI~ dets:amma VIsat SIg välgarande. .Tag vara, . o~h. detta kan. va.! l aUmttnhet l~ke
vill då ~rinra hen.cQlll om de Siemenska, äf- vara för landet gagneligt. Utö fniJigst vln;.DiT i landet patenterade, regenativaug,IHtrne.l!get finnes del'i6re äfven i deilesta e,' ivili..
äl~ d&ss·a V0'l'O uppfulma, til1ämp'ad,es upp- 'se'rad,e lällQer. I Frankrike är till o~h me~
:tinningen i Sve1'g'e en tid, .lnen utan 'fram-! stadgadt, att onl en p.at.enttagai'e Jmpjolrteg.ång.. Sedermera uppfann en sve:nsk, vid ~ rar en enda af honom p,atenteradartikel,
R,amn Lundin., ett sätt att til1go dogöl! a trä-O t· mister lUtll patentet..
.
atfallet vid· vål"a sågverk genom att konien- ; RÖTande d,en före.slag,aa opinionsyttl'i:~gen
ser,a, yattenån~an i- de br·änbara gaS.el~l som'! i' patentfvågan; instämmei' jag helt' o'cn hålvid aless fö'rbränning alstras, o.ch då blefyo l.let m,ed ..}uu~r presi:dt}uten W~rn. JRg trQt
de Siemenska ugnarne fQt' våra färhållau.de.n lika, med honom, att det leke skalle ga;:(mt
mod fö:r{lel aavänflbal'a. Det lycka<les elllel~ FÖ1~eni.ngenatt ag'it&ta" och att d;e,$$ e'we,nt1ertid ieke för L,undin att komma öfverens' liga upp,gift· är ,-a,tt dJiskute~-et ,natf.oni&;lekG/l1:Omed Sle,m~ens om rätt för sig att begagna misk~ frågor.
tie Si\~ll1enska ugnar:n.e· och. Q,erigen·om till~od~g~'fa sig sin ,uppfinning. Och Jriig vet
lir' Frlillckel: 'D:å -jag hade. åran att
BanIte~l'MgeJl ioke,ftUl"Usaken 'skulle hafva gåsom Syeriges ombud delta:ga i Wien;el'slÄtat, om ick.e Siemen:s patent farfallit, . kong1~eSs.en 1873, ber' jag attmeci anlademe-d.aB. han icke' i Sve~ge lltefvade det·- niag af -hvadul1c1er denna diskussion rör~'- .
saJnma. D,etta exempel ådagalägger j'eIl1väl kommit, få om.uämlla, några af ,de s-anuinnyttan af d'et s. k. lice'Rstvån-get.. Rade ~gar, som 'der komnlo till hecleps.,
lieensivånget då här funnits, skulle' ·611 UPPHär har yttrats, att vi VQjre tvugna ·att ~
gi1rel~le me[l-ande, båd_a hel'ral'ile lätt hafva fÖlja med 'få'}' tid o'ch bibehålla patentl'8Igar,
ku.nnat bring:as till stånG.. Att lic:eustvån- oaktadt hela patentinstitutionen . vore priJiget gnn01~stäae$ visat sig af behofvet' på- .ciplelt Qvigtig.Ja,g ~l~or, ~tt det i-eKe äl'
k:allaåt, framgår fö'r äfrigt deraf, 'att· fÖl"st' .så ovigtigt~ att denna fråga lö,ses j sin ~l·
'O;~h främst patentkongressen i Wien' fann het, innan 'man SKrider till att stifta en n-y
sig hötta föreslå detsamma, och vidare daraf p.atentlag. Ty det äl' IÖl~ mig' alldeles kl:art,
att ie~ upptagits ej blott i tyska patentla- att Oln de ledande m:ällnfbU hysa s~&dana å'Sig~
gen ut-an ock i alla patentlagförslag, s'om ter, som att hela pat'entlagstift-ningen är
de senaste åren i England blifvit af re~e- pl'iRcipielt oriktig, så blifver'-oekså den nia
ring'eu. fralnlagda för parlamentet.
patentlagen derefter ; : och jag trQr del~lör,
J8ig återk0mmer ännu en g'åug' till frågan att allt, som k-an göras. för att utreda be:om tttöTningstvånget. U tan dylikt tvång hofvet af p'atentlagar, är till llUfm{)rd~ntlig _
skt\lle ett patent ofta endast g'agna den ut'" nytta. .Bland de sanningar, som. framll~11(j);s
läBdska ill«u;strien och kunna rent af ruinera. vid 'Wien-erkongre,ssen, vill jag anfth'a nåien .gren 'af den inhecmska" s'om skulle kUllna 'gra, hvilka Jag tror kunna bely·sa .ämnet.
hegatgna patent~t, 'och såd,ant skulle ung
Der yttrades från den m@,tsatta sidan,
n:å;gon gång kunna vara med: den utländske att patent inkräktade Ilå, frihete.n. Dereluet
patelllitta~arens fö:rdel ·meSt fb,"iI,'tenligt. Om I i,l1Vände, s, atf den, ,som tele förstår at,;t va,ra
man t., ex. tänker tillbak·a på den tid, då, rättvis, kan aldrig olifva fritt verksam i
man. . vid sockers raffinering inkokade ~oeker· sa.mliällets tjenst., och att det, .som är rättlÖ:'Sn-illga;i~ne. i öPJ.Jnapannor, och uppfinl1in· 'vi~t, är gagnande för det allmänn;a och
gell af vacuurn-jJann01" fÖi~ samma ändarnål tvärtolTI. l\{an ,fralnhöll, att OJll ma-n. blefve
gjrol'ies" _hvarigenom tillverkningen blef be" van att taga sina effekter utan att betala
tyclUgt billigttre, sarmt antag'er att patent- deln, ,så finge man dem 'uatutligtvis på det
ta.g~arell icke varit tvungen i Sverge. till· . sättet för billigare pris, än om utan betaLte
lämpa .patentet)sltulle han hafva kunnat dem; och att. det således skulle va;ra sntU~t
l'uinera alla 8verges sockerbruk; ,om ej .eul,gagdt olnöjligtatt bevisa, att det· icke- YöJ."'e
hfJg' skyddstull hindrat· dett~. På .S~tlllma i hilligare att taga effekterna utan betalning'
sitt skulle nog' (},ckS'å kunna gått iUID111 åt- f än mot bet~lning'. l\t~.~n de, som drefvo den
skilliga 'andra ill(}llstrigreaar1 om ej l1töf- t sats ell, måste do'ck· bkija sig för det mGl"a.lic
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«a k~ YJm ligg,er d~ri, a:tt i aJla eivili- l attt påiuternatiQnel väg~ ,f§, ell .. gel11~aSianl
ser.ac1e lin.'.dzet." &~)11. '~. 1.91.s de. S...åSlJJIl... s.t.. j.~t. "...QlJ.n.ll-p.a.·.~.;en.tl.~ tilIs.;tånd.... U.·.htd.. :er .•. säll.,a.·n.a. f).:tir.hå.,l.,..
n1,:oa Utger en 11l1pflnning kå:n. ll;pp):fim}iJ'l~'en .landen tl~Ol~ jag. att Ulan g'Ö'l' ill:a l'n~d att
ut.aD e.~S.,~ättn.in.,g.. M.ll3l 1llppstä.lde å..~f1.v.en.. ' 'en.. s.e.p.:arara. sig ,·och f6:.'l18S1.'å..en.. ·Sk~n.,din.,a. .V.'.i.cS.k
jemärels~lU, att Gll'l 611 .p,erson E.l1ner en. pJttentlag. Och derföl">' het' jag att få opposkatt ~!å en jOTaegaresegenelo.m,' så får han i l'l&ra' mi-g eluot förslaget, att mall skul1@
å@la skatten med j'oråegareni fall han upp" ,tänktt p§, att få en skandinavisk p'aitelltlag
];ys:e~' i<6nne Clm fyndet. Döljer. han del'e,. till ~t~nd~ äfven Olnen .sådan htg s3tlllle p\
mot fy'ndtft, så går han också 'miste oJ.ll juristlIlötet i Köbenhavn anses ,vara af jnvil1ste~. P1 salnma, sätt föl'hftIler det sig 'l'isterna lätnplig. JU:rister~afl, kritik af ta,..
· oGkså med llppfinningar. 'Om uppfillna~ g.en· hör' inke börja förr' än, te'cllici vis,at ,att
~:e:B, tryggad .a.f en god patentlag, upplyser den samluaär idet skick .SOlU 'åt ga,na..
a,1l:mil11D.et6ill att h.an gjort en uppfinning till ligt för industrien~ Det 'är ,om denfråg,all
de:ss ,gagn, så får han . ock' geno·m. sitt pat tvisten . rör sig; 'Och jag~ tror' att det 'till
tenten gj};d. andel i vinsten'. Döljer han stor del är llppnmnarnes eget fel, att m:8Ill
~~remot sin uppnnning; så riskerår han att lcIre kommit till klarhet neri. . D'en ene
en. amtn.all upptäcker samma s~k o.cllgår ho- vill uälnligen s'å och den ,andre så. Kl1mde
Dam. i förväg.'
blott" upptiul'larne .ena;so,Ul prin.Giiel~n3.,s.1
Hä1.~ ilar blifvit 'Jagdt, att man s'vårlige:ll 'skulle nog j;til~1sterJ.:l~se~dan gifva lagen €leD
kaD. lyekas åBt'adkemma en fuliständigpa- lämpllga ,antagliga formen.
,
t.ntlag. Låt vara att den icke blifv8i,'all- , I öfrigtbel' Jag att få, Jör@na mig m~'d.
dt81168,fullständig, så troT jag dock. fÖfmin dem, ,hyilka ans'ett, 'att dennaföa~.eniJilgtake
<tel,' .att om man blott frän teknisk synpunkt bör' opinie~a i. en frågasädansom denftf81.;
orci:en-tligt utreder de grundel", på;! nvilka
"
tlen nya patentlagstiftning,en hör byggas, ·~·ä
Hr Ångst~g~: 'Den talare, s'om. .IilYfiS
f~l'ma RQg j111~istel"na gifva lagen en ful1t förut hade or<1et~ yttrade sig. hlifvu9aklitydlig o-ek klar' form, undel'. förut$ättning gen angående behofvet af paterrt1a:gar f~åll
dQek, att mallgod:kännerprin~ip,eJl,''att indti.strie·ns s.ynprinkt~För min .del ittstimappfnlliIfgar,bä?'ta skyddas.
"
mel" Jag gernauti <Jan åsigte,n~n11Ul an:å~r
S~aan Jagsåluncta tagit mig frihe~ell att mall 'derjemtebör, mera ån som hittir~s
~kär"a h@hofvet fafpatentlagstiftnin;g, såsom. skett, p~vi$,a UI.Jptn.~larnes . l~l1tigh~t ,a1)t tiItvarmnde m'ed rättvisa öfverensstålmmallne och ,ged~njtlta' p;a11eJltskyqd. Viss'el·ii~nui;tal1a
atg@;rarnie ett vilkor fÖl~ allt ina"tlstrielt de jag redan. vla förra aammantl·äQet min
frattliåtskridande, skulle, Jag tillika vilja till- åsigt, att <let, ie,ke· är af, stor' p;rakiiisk be.styrka, .att man' vid utarbetand,et af Vål~ ,tydelse, hl~rlt'Vida man betraktar uppnwft..
b;~ifY~~de:patentlag så mycket' SOln möjligt i'ens rätt Qfve~~ .sin ,upp.(inniag .s,a&o,m .6ll
'tilifäm]lad'~, de pl~illcip~r~ .som· Wien~rk6~·~ganderätt ellerick6) blot,t den sammask1d..
glle·s,s-en, upp'stält såsom' riktiga, allt' ull.der ~ades af lag,_ Inen jag ber doclt' atthä~otn:
f~rbäPDning, .att Europas olika lällder,ge- ytterligare få tillägg'~ några-.. ~rd. ,
B~,ftl att ~na sig orode's,sa principer skola
:lYIan säger att e~ Uppfilluingpå de't lnsA småningom närrrra ,sig ,en internationel <ln~tri~la olnråd-et icke kan anses såsom, enpatentlag, hvilket j~ för Europa bör "kulllla 's:kildegendom >e11e1'" ,ko,m11la under,beg»etr
ly@:kQS lika väJ SOlU för Amerika. Detä~r pet afeg.and'el~ätt.. Den är 'en int~118ktuel
alldeles t ydllgt, att 'Get är det &tora. o1nrä-. skapelse,. en ide,' och kan för den ~1ttl:nie:ke:
(lat; S'()'m gifvitdel1 amerikanska patent~agen undel'kastas lagarne för m~teriel egend.nm..
i6J$s styrka och- att ju större olurådetföl' Detta är efter mitt" förlnena.llde alldeles
ifD! cemens:aan patentlagstiftning 'är, desto oriktigt. ,Då här är fräga om hUl~llvid~: en
,~@'r:t-e blifva 'ock f{jJ'delarlle s~vijl för upp- llppnllning bör skyddas genom patent elLear
ialllall18 som för industrien. Häl" har Ju ick~,måste llat:urlig~tvis' den salnma' betrak,.
mg,i:tsganska .stora steg' i· den riktningen. 'tas ,under ettsådalit stadium, att 'den' kan
Efll internationel kOllgresshar ju 'Salnman- blifva f6r~mål för patent. Me.dan:appfin'triit i Paris fijr att taga iöfvervägal1:de,: nin;gen ännu blott existerar i uppfinnarens
på hvil:k31 prillcip'er en sådan' 'internatioBei' ,hjerna, är det ju icke möjligt att patentera
ihel'en'iSk'Ö:mlnelse. skulle, kunna. åvägabrin.. dens:amm,å.; Den är Ju då blott en intel..
"aB. Oeh det var ett .af önsknblgSlllålen lektuel skapelse. D'en .måste föl.'st antap
för Wienerkongressen, att man,skulle 'söka en kankret fOfll) d. v. s. framstät1asge..
t.
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nDm en ritningelle"r en mndeit M,en en skfiitig &l~{tttni1ig. J:ag auler d:et sgare ut..
appDlllliing fram.stäli ~lti n(}l~ geno,$ en rit· t!l~Y'cket vapä lik;tyditt m·ed g:o:dtyeklig oc·h
ltin~elle1.~en· J!ll0dell kall liks.@1l1 hvaaje all- s'ålundamycket otiIl.fredsstilltm«e och ohen.att enskild egendom säljas etler sk'ämkas' stämdtme-d afseende på den ersättning, som
bOl~t. Är icke detta bevis på full egande- hör i fråga komma. Jag tror teka att '6It·rätt? Rättighetell att disponera öi:v'er upp- trycket »fll.l1 ers·ättning» skulle inn:eb~~'a
fin!ll;ingen på sätt tlppnllnaren önskar, erhål- nå;gon fa,l~a, ty en expropriation kan eJ gerlre's icke genom patenteringen, ty den fillnes na i fråga kOlnula med lbinare än att lllppun·
redan förut, uta» dermed vinnes endast tnöj-· 1iin~gell visatsi.g vara af sådBfn beskaffanr gltet. att hindra andra . från att utan 11pp- het-' att 'vinsten af patentet är icke bt0tt
fttrnareRs medgifval1de tillg'odogöra sig upp- möjlig, utan. ~fvel1 verklig och s,ålunda k
fbillingen.
.
med sifrrol~ådagal:äggas; och då kan m.an
~äg anse'r mig del för hafva 'full rätt att också; lätt uppskatta patentets värde.
påstå, att en tlpp~tnnillg, näT den ·äl~ i det
Vidare har man anmäl'kt, att 8:Il ming.d.
skie:k, att den kan p'atent.eras, d. v~' s. då upp.:finni:ngar å,ro resultat iCike Stf e11 ~llda
dl!ll önes framstäld genoln :ritning eller pers,onsverks:amh'et och arbete uta» af v'emodell, $.åst~e anse's såsom enskild: . egen:- tenskapliga upptackter och att derfö1Pe padam. D~rig6nom bör ock, såvidt_ Jag' kall ·tentsk:Y'dd för ell enda pers·on i dylika fa~l
se' llpptinn1tre.n:s rätt till uppfinningen sä- inn.ebure en orättvisa. Det nleagtf~&s viIs~m sin egendom vara gifven och följakt,. ligtatt vid frambringandet af' eD upptinlifel1 älven behofvet ·af patentskydd vara ning halva ofta mlngä pifsoneT meaverkat,
. '81galagd,t.S:&llulda äl~ patentsky,cldet leke men å andra . sidan får man. komma Mr
ett vilk:or f{jf ,att upplinnaren skall erk"all- ·att d.et dock fordras ganska my'ecket,. il1tlall
;att,s såsom eg,ar~. till uppfinningen. ~ltan 'blott 't l~an ~r den vet~n~kaplig:~ tlPlttäekt~]l. tillett medel, hv:arlgellom han med nundr·e be- gångl1g och a:nvändbar fer d&tpraktl*a.
vlr än etJest skall KURna ttllgo;dogöra sig. D'et 'är sjelfva. slutstenen vid by·ggll81di,en,
sin egendom.
.
som de.rvid vanligen fattas. Först wir elen
D6;t anfördes, att - om en l1ppfinntn:g är kommit till, .kan saken få n~gon prakti~k
faremål tö1L~ ·e.gandexiätt., vore d~t ett
betydels·e.. Ibland kan detta arbete vara
af S1iar.ten att lemna patent å 'd:en· samma Jemförelsevis lätt; m·enmångagån:gel- är
blott för viss:a år och sedan bemäktiga sig det ocks'å forenadt med, ganska stora sväden samma SåSO}]l en. allm·änheteus·, tillhö.. righeter. Mångfaldiga exempel kunn:a anrighet.. Detta ttr fullt l~lktigt. Det är föras 'häl~på. Så var' ,Be·ssemers up.pftnmng
on.kligen ett våld.! Och detta våld är stÖTre till sin ide käad' lång·t innan Bessemer «ii s-amMa må'n, som· patenttiden inskrankes. tog sitt patent' derå. 008 på 8'amma slitt
Men. ·d·å, llppnu:n.a1'en låter sig nöJa härme,d förhöll det '-sig med ångmaskin.:eB 00:11 syoch. leka rn~gär· mer än att staten det oark- ma·skinen. D·et är den fullständigt kons'tru·
tadt och på förr' nämnda vilkor inåtte le1l1- erade apparaten, som först :gör uppfinningen
Ila detta skydd, så är det ju hans ensak. till något verkligt, vare sig det är friga
Baken äl~. ått betrakta såsom ett kontrakt om en obetydlighet eller ett sekll1arverk.
mellan state.n (lch uppfinnaren, .enligt hvil~ lVtånga arbeten och många allstr'äng.l1l1ngar
ket '$taten, eJnot det att· den under vissa år harva kunnat· föregå och salnv81'ka; till <len
~yd,dar uppftnn~rens' rätt öfver uppfi-nnin- samma; mången' bar der~id kanske Tuitl~rat
gen, s·ede-rmera får denne såsom sin egelt- sig p,å fl~uktlö'sa fÖl'~ök innan uppfinningen
i0'm~
fått sin fitllständiga lösn.ing Qcn kunnat ei~"
Rvad lic'ens,tvånget beträ1far, tror Jag "hålla sin pl~aktislra användbarhet. O~0h c1letta
ookfJ:å, att .det f vissa fall kan vara .b.ehöf- allt - oaktadt de teorier, på hvilka uppMgt. Men Jag anser, att det då bör till· finningen gtundats, varit IKngt fötut källlämpas 'såsoln expropriation af annan en- da. och utredda af vetenskapen. .
·skild. egendo·md. v.. s. för allmännyttiga
Hvad beträftar det hinder, senl sk1l1l~
indamål, så att det icke kan anlitas vid uppstå' i' det fria arbete:t genom nya upp:Bviiket· säi~skilat fall som helst, d.er en en.. tinningar) yttrade jag detorn några ol'd re,aallL
slclld per;sen ko:nnneroch begär att få ex-vid förraSalllmal1trädet. J ag ber nu blott att,
pr:opri'&ra en patenterad upptl.nning;. OUk'a få tillägga,' att Oln t. ex. Jag gör en uPt~
melling~I' hafva gjQl't 'sig gällande ·Oln <löl~ :tinning, men 1 stället för att· S'öika p&t:ent l,
patent i dYlika fall skall erläggas ju/lZ e l1el~ den salluna; .häller den lie'mlig .samt tD6d stöd
1
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iJel&f titlT~rkall' ~eh s.älj~r fahrikat, $1 kAll Jag, l verka fÖl~;bättriia'~~n· anfördes såluada. fr'ån
«);m 11 .Tl'iRBiBlg'en (tr g:od~ tillverka min vara motsatta s1Mn, att Watt vta. ke:ustrueran»,~ie . t~,e oeh billigare än. andra. Nåväl; ·.··det ,ar" sin årrgmaskiI~ val" förhiB<1r~d åitt
äT i8'k~a:$tta min fulikomliga rä~tighet. anväp.da v~fstaken,' derföl~e att dennaV:itl~
T1'äder Jag derigenol11 någon annans rätt' fÖl-ernår ror en annans patent. Ehuru J~
f(jl~. när? Onl Jag nU'deremot i stiLIlet toge ej känner detta faktulll,-, är jag dock villig
patent å min uppfinning, såblifv-er ju för- att anse,. 'uppgiften riktig, lnellderaf kan
hlliawdet enahanda. Jag tillverkar min jag för min del ej draga några andra &lllt't~
v&ra med tiIlbjelp ~f bättre lnetoder och satsor .än dessa. Egaren af vefstakspaten~
k.an föllj';aktligen sälja ·dtnl till billigare pI"is. tet ville ej öfverlenula detta till Watts fÖl'"
Jag .göx kärigenom Jeke mel" intrång i an- fogande, emedan d~n seuar'e ej ville betal~,
na:ns rätt in denkonkUrrells~ .SOln, tinnes hvad den förra .begärde. "Vatt blef d'~
o'ch miste ,finnas, icke blott inom industrien, tvungeu, , att söka på annatsätthjelpa 'stg
utan ,ärvell i. af~eende på uppfinningar.
ur svårigheten. Detta lyckades .honom geHäl' .kar äfven yttrats, att om Inan be- nom en' annan uppfin,ning ,Q~h 'sålunda bitet'
vilj;ar patent å, en ,uppfinning för fralllstäU- han fri från' tvånget, att köpa deuauro'ea
niRg' af ett' vi~st fabl~ikat såsom sådant, patent; p~ samma' gång denne andl'tä gick
si, skutle ,andra uppfinnare utestängas från miste om en påräknelig vinst. ' Detta il"
m~§liglH~ten att ael'å gÖTaförbättringal'. Jag ju dock i grunden ej' något annat än 'hvaoc
lr61»dQckatt ,härvid' få el'inra, ätt man van- dagligdag.s tilldrager sig, nämligen att ,de
ligen, C:lch till Qeh lued oftast kan i aise,en- som sälja vilja halva så', väl bet&~t SO).
de på ell uppfinning komma till samma re- möjligt och de som köpa vilja betala sI,
suttat, ehuru på m~nga andra vägar, och litet som möjligt: Kunna de ej' sammilln..
medllJelp af hett andra l11etoder.
jemkasiuaanspråk, s~ blir någon a1färej'
En, ,gJord uppfinning är derföre såsom,l'e- .af. Att, söka ,undvika en' sådan olagelibet
gel blott' en sporre för andra personer ti,Il -- om den. skall, som sådan, betraktas
att ,enom nya ansträngningar O'ch 'arbeten genom lagstiftning; tror jag svårligen'låtet"
kom:ma till 'andra och bättre resultat.
sig gora. ' Det anförda exemplet bevisar i
Jttg skulle kunna hafva luycket att till- denna" fråga således iu:genting, om ej d~t,
Tägga, men då tiden äl" långt framskriden, att tillvaron af ett patent föranledde Watt
~&ga;T Jag i'cke län~Te taga herrarne-s upp- att gÖra en uppfinning, ·hvilket är tn:ots1atlll;1trksamhet' i anspl'åk.
.
sen till 'hvad man åstundat bevisa.
,
Det anmärktes vidare" att man. lEarHerl~Fredholm:Ehuru, såsom den siste land vid' 1iera tillfallen. yrkat på lh~ellis;.
talaren 8Tiuraae, tiden är långt framskri- tvång.' Sädant är alls 'ej underligt, snarare
,den, kan jag, dock ej underlåta, at~ än en skulle 'mots;atsen hafva vårlt' det; ty i. det
.än.g begära -ordet. I det jag begagnar mig landet söka alla möjliga meninga,r-görlt sig
if dats'amma skall jag dock försöka att gällande~ Det skulle i annat fatl ej var&
val'a så kort SOlll möjligt.
ett så fritt lalld, som det är. Men frålll
Uti en fl~åga ar så djupt ingripande he- f&rsök till' verklighet är ett stol"tsteg.:Ätt
'tid'61se för lifvet, SOlll den före VitT and,e, är emellertid - en ,sådan uppfattning' 'åf licenS'de't ~ydUgt, att till, och med en lIten di '\Ter- tvangets önskvärdhet ej i Enghuid, ä:1' 'all~
g~lis i p:rincip medför stolla skiljaktigheter männare rÄdande torde framgåaeraf~att
i ttIlämpningen. Om Juan derföre vid stl'af- llelt nyligen har the' Inventors' ·illstitllte ,i
, va,natt vinna klarhet i f~ågan, i stället för -ett af fiel"a' parlamentsle'damöter besökt mae..
, att, utgående. från pl"inciperna, söka leda ting uttalat sin förhoppning, att lned' Dästa
sig fram till tilHilupningen och se .till hUfU år få tillstånd i England en liberal p:a~
, d1eilll:a· under gifna förutsättningar kOlurner tentlagstiftniilg med den amerika;nslratUl
"
,
&ttg'estalta sig, ~andlar tvärtolll och söker, I mönster.
att från 'de enskilda fall~l1 konstruera s'ig '., Det har blifvit sagt, att patenter skulle
till principer'lia, så skall det rätteligen knn,ria kunna tillulätas någon betydelse fÖ1'kultul'en
tårta sig göra',B.tt ur verkligl~~t,en heth~a elidast för s,å. vidt de hade.. ~fseellde på 'tttt]J, :bevis till stöd fÖl' snart sagt hvi1kel1åsigt tinningar af nå'got ,större värde, eller s.k.
S\(MR helst" endast ln;a~l ta,ger nnder behand- seklllarup"pftnningar,' mell att de del"e-m'o-t ä-r(()kg, ett litet fåtalexelnpel. ,
ttnnlige11- betydelselös:a, då dehafva afseende
Till stud fijf'antag'alldet att. patent ' lnot~ l p'å mindre, uppfinn,håga1' i STll:nerMt )l;ä ~
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till nHld~ts v~xlill5a;!' ~ blifvi' lU1Öjll~t,r att :m till ~.4 en m.akill,
I et1s1~1l IIp,,1Ba;~t-! S()lTl sl~111igen: 11'pJfyIlt aJl& ae f~rdrgi81~r,
ni." soan. d6s~svlil~re ej ii- s§, &äil'ooJes s.äil-.~ lnau,Aen såcl.iIDll 'k~a stitll~. Alit0Ilcta6'l.SY'lIil, li~~er enligt mitt.. f(;J:rmellaBdee'n stil· t emJ.el flå det .st.Q;;ra antal p;ateat,,, SD'3 hlifvft
villfaTe~e.))et.ä,l'aagsant. att ti ·.lra ~dacle p~. $lå.~:t-. och~öR__kiJm1r. he1l"ftnuIllgarna, 'om mall, betraktar dem hvaT ~1'SaT också, att.pat~T1t
en sak, nfe4ael~t
fir sig, narfya 113ift stor b6tyde1s:e f.är mensk.. åt en pers;Qu, ej, ntgÖl" SOl'ri maB stadnm
li;ghQten, lYIen hvadär' stort· i d@ttafall f0rme:n;ar~ liin.,Q,e,r 'fd;~:v en amUlI1l1 att lira
____fotografien? telefonen? ~. J'a,! mt}U Så·' ll11pnnnmg. ,i s.aftnm'a. sak 0<111 derpå ~fvQn g ..
rell? borren? väfsp:iucieln? --:- Somllgaf;Kolä h&ll~ .p.atent., Tvärtom gifver <ten,fana'uppsaRn;~likt bltfva tvek~amma' vids:v'~rets 'af~ fin.ningen . anledning till och llks(!)m Fram·
gilvBtJlde; .nutu" lrar',så lätt att f(j~hiS'e' det ~alla~~enf(Jlj;å:nde,', ,Det' årll\@g Sänt, att.
sfj(t)'ra t det lilla!. T~nka vi åter "p,å, h,ur'u det icke äl' pateintet S:0111 framkal1ait~ ltl'~
SR~:rt l!äk.naaed~ "s'tGra' s:ekularuf)plln1iln:-' 'finning.en, utan naturligtvis .·år d~t lllp,ä...
I~l,}rne· äro Öall JUilfU· i sj'elfva, :verke;t' liten ]lin·g-e~ SQ.m gifv-erupphof åt p~t:mtet,m\8'ft
prooell?t de. ut~ira a;f det "stora 'antalet (lnel~ e~ 'lnindr.e sant ·är : det, ~tt endtllst iM; 8i1"b~
i'B 650 0(0) llppji~nin:gar',.''som .i .vel"hlen tar nPllin:naren, nitr~ hau . på .fÖ:jFJ}lrand v-et)
blifvit .iPiatea:berade,,(!)ch tt\:ga vlvida1'6 i he- ,att han .':ge-n~'m' patent kaR naiva h~,)p QJlt
~altta:nide. sumnUlll af'd:en :viRat" sQm, k(\)m~att få ·eisättnin.g :€ör a,inmÖ'dra, O., Dian ly-e..
mit m1enskllg'hfJteu' pill' gO'do af <le 'stora kas. ~Funnes 111t~ patentsky'dR,un, ntgtlu
1l,pd1il~itdg3;rn6 å~lla "sidan, o·cu,afde. smtå, 'diåsäg'ä, hVRitill 'd~t skutietJet~a ~tt,~
& ielt ;m'dra;,så 'bor. ja.g ,·~att,. om 'n1:an kunde .sträJil;ga . sig {)cl1 ae:<llig.g;a tid, O'el't k<fS'tOOid
:DmmM~a il~:p· d8Uvil1l~it }. arbete, so'm. ~p .. pä åv-slånfga ~xp'erian,enter, .ftf.l" a;tt gbll';a eu
kommit genom de s:enäre',' doon1X viu:st·si1ral1e lq),p;1iIIB-ing., '. ,somhv'em ~om .)l&lst.; ii 4eu
fÖli . maJllsklig;llet,en varra af afg;fQTdt äfvelr- V(\)l'e., mrdig" ku,ude ,'l\taa.ers.äti11i1l\g t'ill,glDAL
v'årarnd::e b~tJQ\else.. Föt··· <ifrigt ':är' diet, Jll·st,stg,
pI, de ,miDidre up:pfinntllgarnes om'råiler,SO$ 'Man. ·11~1' anm.a:rkt} ,att 'f~rutprQfBia,~n
jal &»s:&r en· patentlagkafvtt . Sill största 's'klillle vara' b.:åd,elätt och svår, @leh$31gt.,
wiya,eJ;se, i det d6'li 1rJ.;pp1ll1!l:ntrardept}1,,~ofiel\ att Sa~61l no,g' ~talar för S'ig sJelf, Rv:a<l&Jll~n
SlYm sor.ss$lsä;tta,g i d~t' tekniska a,:rb.etet, att Itytti'g tlppfull1~Ug .icke SKl!lne ~. s Viårt att
jiem1s'tdestnedsjrelfv·a, arbetet re1iektera ö-ryer vinna~ el'Käruu:an4e. .Jal så kaJ). Q\et iy.ek8JS
ä.ttaQC;Rall1s.tränge ,sig. ~tt bättre Qrdna och'· onekligell 'b@td~ d~t också' ~å val~ar)lnfe:n
oeh wtv'eekla det ~ i ~~~alj.'· N,är .arhetarel\,~s-åar 'd.et. :eJ; ty',~rfarenhetell vittnar allt
s~år, vid, sin .m~skin o,cl~ tillika haT .klart 'fÖl- t)rdligt.. 01D.' att devlgtigaste ~p,p~l1lhl}·
för sig, att haail.nlöJligellkan h:&retla 'sig gar vid sitt 'fra11lIträd:allld~ rö~t ett k~m,\akt
n&grou ekQnO':QliskfÖl~deJ, om. ·hall. geuQm 8tn- 'OcCl1 fördo:lRsruUt ulotstålld,s'alnt 'förkl3(r«:bs
<18$:8'8, ä:t4(J. att bä~:(;}T:a
wBt1el·k.~1l1de al~t1k1'a'T.

l

,,a

st.if,mgni1!gafsin~llteUigens, lyokas utfinna opi~aktis~:a" o'eh~et· har oft8.;stväri~ e1tdt:u~t
må;~(nl ' I(;lrbättr·ing· i maskinen, då sys~elsttt·, 'gen()'ll). ihärdigt al~bete, S'01n nian fOll'St 6'ftelråt
ter h9Jll s:ig lued :aruetet 'oQh me:dmaskineu åt d~m ~yckttt,s f~rskalt;t ,erkäl1R~n,de.D;et

är

PÅ' ett helt annat sätt,åli om han., sa;kRål~,
öiCksä·' .<letta el~farenhe:te1[s' .17itiaes»'öl:d,
en$~ManvrS'shet, oelf r.e~\ll1iatet af 'han$ re· .som i .Alne~ik'k, det" mitp, har 'största er1llmt1iel~aDd;~ blir.i m~Rg~ fall ~}1 forbättJdng ,~a;1·enhet~n i denna sal,{, föra.l.eil.t till, att
i 8l1H1Tttningen, låt val'~ ,af endast enskrUf. inan '<lel~ ,a114e-1es icke: i1ilJåte:1~ s-ig p'ä fEiT'u;t·
~lien. de:t .äl' .g<61'1(1)1·att SU,lnmera ihop, 'alla pl~(jfnillg med ,afs.Benda 'på 11ppnnnillge-Bi$
OO$S'a, s~nafÖl"bättringar ~ 'som luan ~ren ·.·nytta. 0111 -den.na .är .det <nnöjligt,. ati på
lyftBin:g 1 h~la· ialdustrten. I denJ1.ttGIUtäu- t förh;~lld, saga.llagot lned vis:shet. D6'r~m6t
lt~t .li~g.'."~.l· hemUg~teJitill. Å..m.. eI.~i.it.as öfve.~~-Il,af$.e.~rm.:can.. . med föru.t.:vrÖfl1.lng öfver aJ1:t.d.er
Lägs6Bthet . Qfv6r 'Europa i inaustr~elt: häll- 'tll3ln, föl' er deuRe på tal", att ll~röaa, 'Altru"
s6$!ie..· ·S:e vi t..' ,ex...p;åsTåtteli . ·oclrskörd.e vida .. l:lp;pnnncinge:B., är ny' eller ej. :Väl §,t:
.3iS&i~l~rilil~ ,s;o~n .vi llästan llt.esllltand~'hafv:a idet. s'ant, . att. 'älven detta oftaätl~ ~a:D!$~a
Å1Derika att tacka fÖl'";. så äro .. cie fruk:tel~ .. svårt,attpå förhand afgö;ra, och villigt. ,.,ed..
of

r
t

af mS.@l1tals p,ers·one;l's tanke:ans~riUlgniD€i,al\ JgifV'es~ 'att ioke ll'varj:e förtt:tpröfnlag )~f};tl
mödor&eh 0mk0~stn~deil). ,Ensamt. pli, denna 1 ~fse~nde ;;på lt])p:tiJillillgensnyket s~all kllf}na
In8rSliD llttfv~ {500D patent bl:ffvit,utiagn·a'·bilifvä. tUlfreasspäUalHle., . }\tIe'n ·Gietta <Yak..
j Å;B1lertka (}ch .·de't ät endåst genom. ·nea-!.,t3dt· äl~ det ian~ fall ·b.ättre, att R'afva ~
litglfft.B4et af ·ett. '$1 k$tQss~l~ R:J:~'bete, S'om det ;' gOl1 rottltpr()ft;ri~gän 'iltgeu a11l t ty i &tt
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stort antal f~ll skulle d,å uppeltba,r h~lmhu~g d~l'rare att han Vgt att vattnets bestålHia...
kumUl; omintetgö:r~s.
Af detta oCR andra drebu'l utg@ras af bränntlar-a ämnien. End-aJ8t
käl äp det af synnerlig \7i:gt, ,att ej stop;a IIen" som me,d vatten vel~kligen ly'okas åstar~
sys4i~m,et, otl!kta~lt det ej ål" fullkomligt,. kennma värme, kan naturligtvis' p§, e<U sådan
FUIUl6'S s~dan fÖl'utp1:öfning nll här ilalldet, tl~pjl1ning erhål . p'atelit. E,tt vidare fullsl 8tu!le svårligen kunna inträ:€fa, att kO'lll- följande af nitr" '.1yeeriReai:S historia skall
mi&rskölte~iumm8ddi.elade patent på;, i han- ~ifva os's' en inblick' i de·t sätt, hvarpå par
dJ,eiJ':l fö~ekoJllmande artiklar åt .någon kÖ- tent utöfv·a; in:tl~llde på den' iudu~trtela
pare af' såda~na. SODl8,xelupel härpå 'till'å.. yerksamnetell. Genolll' det å Q,enna vara
ter Jag mig anföra ett fall. I Anierika, rÖ\r·g:t 'utta.g-napatellt,et bereddes llppin'D!aren
togs 18,71 patent- på en ny slåtterInaskill, medel att få sina experitnentkostirader besom på, 1876 ar'8 utställning i P'1liladelphia täc.kta o'ch att äfven kunna fOl~tsätta lem.
väc:kte stor uPPulärksamhet och der af f!uk~ Den stora viustep. på ~ till verkuinge,n upptaR för kOiIlktlrre~s hiköptesaf en bland väckte emellertid starkt konkuri~ensb:6'gär
Åm[el~ikas största slåtun~maskin:firmor, hvil- och oaktadt patentskyddet kunde ko~kliPrefl
kan til1\Tjel~kar ej minare an 40' 000' lnaski sen ej ,utestängas. ,rid te dernnde.r us,,n~er om året. På: denn·a maskiil, so'm i :ti~ra ·stående konflikterna trodde sig i-nneliafvarell ,
tUls'enrtals ex'emplar' tillverkats i Am,erika; af p,aientet, finna, att hanar Ilat.enttag.6!l1
söltttes hos komme:rskol1e'gium fÖl· ett år sedt;tllartnjiöt otillräckligt 'skydd. Rall 'be,st6t Ger·
,atent af en importörhär&tädes, SOlR sanno- f~}!e, att ej vidare uttaga pateut på de fOTlikt spekulel"ade på, att med ma~kinen d,rlfva bättringar) 'som' han' framdeles kliin~e ko~mtn~
haDå.el, Han erllö.ll ;nat'ent i" sitt namn på att görä 'och så har inträ1iat, att 'de na'va9 ål", hvilket vittnar om att -kolle'giuln i 'rande, tiUverkningsm:etode;rna för denna vara,
m;(!Jis~ts till d,en amel:'ikanska uppfattning·en sem -skola vara' i teknisk . mening hö'gst
ej 'atBS!g D1Rskinen för säl'dele's utmärkt. framstående, äro en fullkomlig hemlignet,
D~röfver kan inandock ,ej ger~la'förundl'a sig., till stor. skada för den. nytta, som industri-eu
<tå patelltsökand~en i aeskri(ningen underlåt-ft nar att hemta ur det tekniska; vetandet.
att vederhörlig,en. framhålla sj:elfva hufvudMed afse,ende slutligen på den heom;stäl..
s kell f ltppiiruringell, hvilket gifver anled- lan, jag tog mi-g friheten till FÖr811.1:n;gen
n:ing att fti'rm'oda., det han eJ l~iktigt förståitt göra; hetrafianie .d,et. ö'nskvärda i abt kl:tllB.a
lrv'arken llppB1l1ungenellel'den ty:ci]:igu: arne-.' ~sUtdkom.ma elI genlens':un 'skandinRvi'sk p:&rika:nsk'3, patenthes~l'ifilingen~
te"utlag, så var det mig obekant, ,då Jag
Vi hafva ·'e:tt(tn~at i 'dert,na fråga ganska 'gJorde dt)nn~. lH~lnstänan; att Fij'reniD:~e'B
., llirpiysande exempel i hvad SQIR här under icke hade en "praktisk riktl!ing. Då Jag
diskl\;s'Sionen blifvit anförd t om nitroglyee- elllellertid under diskussionens' lopp dero,m
rineD. Jag betvi:tiar ej det ringaste, att blifvit lUidel'rrättad,så finner jag inJg böra
sJ~it'va, ~etta ämne, redan f{)~"l' itn patent å återtaga min gjorda helnställan. Jag bedi6t-sa;mm~ meddelade's, var uppdågataf nå- klagar, att det icke skall låta sig g,öra, att
gou italiensk keInist. Jag känner dock ej på' det sätt jag tänkte mig få, fr~gan dra,·
'det s:ätt" hvarpå h~n gifvit sina insigter i .g'en 'undel~behandling af de denna förening
~troglycerillens' 'natur uttryc]{, men den Oln- motsvarande iIi:\)pe~l halnn och Kristi,ani,a.,
stäRdighe'ten, att' han ej tog~ patent på ett emedan, särskildt hvad Se~sk.ab.et for Norg-e:s
,så kraftigt sprängänHle låtel" luig ~örlno,da, Va?l betraffar, 4etta 'sällskap h.at norsk'a
att 1l,an saknade källnedO'ln Oln ämnets'- prak-, påtentväs~ndet till i6relnål för sin spoo:iekt
tiska egenskaper. lYIen brast honom 'kun- o;riJ.~(rrg och eilledan inom detta säl1sk'ap ci!<e,rt
&kap t _det, ~tjeket, .. 8~ gjorde hall sIg rätt·' 11o,rska1patentkomiten äi~ i arbete. Dell Blivi:s11gen 'eJ "heller förtjellt af 'något pat~nt vag till ft'ägans bepalldling i de begge ana .detta 'älune, hval~s praktiska egenskaper dra skandinaviska lälld,erna, som nu bli:fvit
J~stäl'Q.. sjelfva hufv~dsaken.. Det är på af$~~ngd, tror Jag ..~j he.llel' sk~ll ~Ull~~ fall~
8Jelfva sattet att. praktlskt l'ealls:era, 'en sak" ersattas af det. forestaende Jurlstm,otet l
s<:tm. patent meddelas och ej på möjligheten K öpenhaulu, ty ehuru Inan förs'äkrat, att
att kunll~a göra det; derföre kan ej heller,' frågan der' skall ~ en »allsidig» behand»åfgOR af vära, d,a.gars skolynglingar.-$(im ling, så tillåter jag lnig' fÖT luin del ,stor..
läst litet keui1i m.ed skäl ail~'es' b.(3rättigad .ligeil betvifia. detta;, ~Hnedan jlu'ister, ,h.urtt
att t. ex, erhs'llapa:tent på -vattensOill skJakliga som 1{elst" likväl ej 'kunna t6rstå
bfä.sl~1 0lll han-skulle f(JiJl"eslå nlg~t ~~aallt" ~llti-ug och rör ~tt fÖ:fstå pate1.l1tfritp;,a;n ir
·1'

r

ett längre teltagande i det iadll!S,triela li:fi- ,I H~rr A~ L~el'h6im. : Di hu eMfvi,t
Vtlt ~tt vil~Qr. }r~n h~r äfven llttta:lat far- beröTd den kQn~l'ell:S i P~pi~, ieJr j~ h~lt
haga f tir, a;tt denn~ fr~g:a ioke skulle FUna äran repres,8nrtera SV8I'ige:, ~n~6'l~ j1tg mlf .
a~gl'a aymp~tier inllanden 'blifvit föremål höra nåmna n;ågra ord omhvad d;,e:rvi'cl
ffil~ p,e~s:onUg beal~betning:.
l\tIåhänaa hafva i6te~ommit l·örande denna frwga~ J'ar tei'd~
d'e~ ~:on1 sådant fl·u:kta, rät~~ ehuru jag, so.m frjamdeles möjligen få titlfåHe att f1l11&t&~
ärven läggel· sto:r vigt på det. pel·sonliiacIigare, redogqTa derf6r,
infytandet, för min del dock tror, att ett.
Hvad särskilat angår patentl~stifnniHge:nl
iir >ti,,6 tre" sk'andin·av,iska .lände,rnas, framtid voro stora förarbeten gjO,rda del,'s linde.'~ l:lt$:å, betydels.efullt. intres~e) som det indu-. ",ställningen i Wien J878 och d,0'ls äURtt mi618,trtela" skulle kunna o.ch b'o;rde gÖl~·~ sig. genoaOCl 1878 å.rs kon.gress i Paris. ,De.sls~
gäI~an.ä6 ut'an hänsyn til~, 'per-soner) då fråga .f6:rarbeten voro så betydande, att iet va~
är eJU 'Bn för <len indll;strie~a verksanuH~ten frestande llO:g' fÖl· den' franska regeiJ.!ing'en
.å, vigtig lag, som tien ~)111 patent.
att clenna g1ug ställa l1pP progl18lftun:et fö~r
.
~
konferensen mycket storartaå.l;, nämli.gen 1
Herr Grenander.: }\iled flere föregående syfte' a.tt Kömmatill den »unifol'misati(1}~n~> af
11a11);l'e Instämmer jag ,deruti, fatt Nation~l; patentlagstiftning~n, som för ~na h1äg~ar så..
ek0D10miska FÖJ:eningen hör betrakta sig sOJm, ett stort och .skönt m§,L Mell franska
$Q~om Dllfvuds.akligen· en di·skuterande, men l'egeringen ~,a~' fÖr p:raktisk, f tyr att kasta
i~ke' en opini,eranie' .fÖ~s"amling.'Oln jag fremm.:aRde deleger·ade in p.å· ett så varnskligt
un48röfvetläggning6n framkastat entaIlke., om.råde. Den haGe i stället- upp;stallt Bågl"'a,
BO'm PÖl' . resten icke' är B'Y, h·ardet· sålund:å få punkter, o.m lrvilkaden hoppades., ~tt de
sk,ett endast i afs'igt 'att 'vid detta tiU:rttlle skulle före:n·as.ig. O'ch aell utgiek de;rvid
htil1ga Q;ensamma riniLel" öfverläggning, ,men från' den i0rutsättllin~en, .att s,å små t~l'l
iiCke att F'Ö.1"eniD:gen sås·om. förening nu ändringar i de särskilda_ lä~d:6Nl'fts 18i~sti:tit~llffle uti frågan uttal~ en be~tä:m:d opinlon. ningar' s;om 'möjligt s1,{1l11e ne.aÖfva virdjag8;~.
Hot heJ:r Fränckel skulle Jag' vilJaåhe- Detta program ~ar änuJ\ mer utveeklaclt
r&J)'8: den bekarn,ta· sats:eu, att. det bästa ofta uti ett f6i~slag till konvention., s'om bI'af
ä.r de'D störs~ "fienden till det .goda. Nä't basis för di$·k~s:siolle-n. Man nppstä1d,e d~Jl
i .ltistorien och när, särskil~t 'p,å lag~ti.ft- principen~ att utIän ding alltid s1r~llrle betraknmgf11)!s oniråde; har väl det, bästa 'kommit tas likstä;ld Inad 'landets ,egna 'undel·gåtar,.
Utei
såsom ett fullbordadt faktum? ,Det särskildt i det afseendet) .~t~'
ett p'ätent
är a.et s.~åsmåningom· fortskridande arbetet, blifvft, oifentliggJordl j ,ett laild, sådant iek~
~l(j))m åstadkommer de sto-ra r~sllltaten,.hvil~a rs~klllle tltgöl~a hln<ler ,för att i ett an.nat land
vis'Sel~tigell kunnas.yna.s tl'äda fullfärdiga, erhålla patentskydd för ·Sll!lJlma up,pfnniJlg.
fram i ett glfvet ögonblick, men om kvilka Det var nämligen naturligt.,·:att illO,. eR llnio~n.~
mall vid ett något skarp,ar e: skärskådande'· bildad af ,EllTopas stater,. lnan ieke k~n på eR
lätt :tinn~l",. hurusom de så långsamt åstad., gång, inOln alla 4e särskilda lä~del~na &l~kAlLa,
klJlmmits llnd~rgeneråtiQn'ei·s. arbete. Det ett patent; och derföre m,å;st.e plttentlagstiftniB,.
kan väl derföxe i.ckegei·named skäl sägas;;' garlle innehålla erf~rderliga föreskrifter fÖl!
att lika lydande. 'patentl~ar rQr d'e' tre 'skyddandet af llpp~narens r~tt, sedan han ~
skandblav.is~a länderna skulle blifva ett genom poatentansökning"' i, ett land o1feRtlig7ltinilet~ tör det oneklj,gen eftersträfvan~varda gJort sin -'llpp.finuiug. .
1B&let af en gemensam europeisk p~tentlag- ' ~n . all.nan . vigtig fråga, 80m vld' kan/e,,·.
&tiitning.Det vill t:värtom ~ynas; SOIll -Vore rens'en fÖi·ekom, v.ar beredandet af Dl'i~Q~ttet
å:.el:igen0im ett vigtigt steg tag,et fram· mot för :patentsöka~de, .så att ,den,solR i ett
detta si0ra mål. Så hår· ock ansetts 'be- . land ingifvit ansökningshandling-ar .oIll,p'atient,
trWl'alnde den forut äb.eropade s. k. skandi· .skulle fnom en viss tid hafvapl~ioritetframnavisk»a vexellagen. Ick.e har densamma fö:r hvilke'U annan sQm heJst iluhu 'de statel\
ansetts hlifva' till hi.nder för d~t p&gående ar- som tillhörde u,nionen. , 1\1:an enades i detta
b~tet för eJlgem~nsam ~uropeisk-alnerikausk afse'ell~e, om sex månader s§;s'om en· lämplig
vex.elratt: med. jubel har den 'helsats af medelväg.
~.
deUl11a tank,es vänner ~äsO'm litminst,one ,ett, . Jag" nämnde, att. lnan 'utgick från<l~11.
0eh icke opetydligt >~t~g .fl~amåt p.å den väg" .fÖl·uts'ättntngen; ått lnan 'skulle så litetsem
~ hf~fv{t att vandra till JRåle,t..
mö;illgt rubba :de olika läIi:dern8T$ la.~stift~ ningar ~ DJe'tta var i afseen&e i partrentvi\·
i

1

1

'Ie

i

ens,

om

det alldelt}s' nö;avm4igt" MaB s-tod a~l~1 t(}'rslaget om e~l skandin:avisk patent1a,g vaT:a
g
em,eu,an förln,~~Ö,fning .å, en,a Sida,n Ch,' im.:.~egi-'I.. et.t gadt och Vig"t,ig.,.t. s,te i de,n~ rikt.tt,"in.l';
,teTmg å <len andl'-a. Å,tt sammanj'emka som säkel't i- mång-a länder äl' önskväT-d.
tv! && skilda system syntes icke, lautn:a D·et åt~rstår då blott att pl~ö.fva, huruvbla
blif~a a,llR;at 'an _ett lnycketlångt 'och s,v,årt·, Nationa1:ekonomiska föreningen hÖl~ taga'Bå- '
al'1»~te. Jag tror att, från den' synpunkten got' steg i en sådan riktning. Jag el'inl'-ar
0.,

sammanfattnin~ mellan några län- mig icke, om d,ess stadgar läg'ga hinder i
patentlagar i en fullt lika lag,s>~iftning vägen derför, hvilket' skulle synas mig vara
VO.i'e ett stort steg framat. Man har fäst ' beklaglJgt. Jag tro.r, att föreningen mye1{et
l'lpJpmä'tksamhete-n på att den Slrandinaviska. väl kunde taga' initiativet, likväl uncle!r förv6xellagell icke utgör hinder för en allmän' utsättning, att uppfattningen rÖl'~ndede le~
iJttel'na,ti~)'nel vexellag. Man, tänkte slg en 'dande. principerna'. vore så sammanj'emkade,
g.&n,g också vara nära ett verlasmynt'system.att föreningen kunde enhälligt eller DIad.
Dgt ly'ckades icke att realtsera den tanken; hetydande majol~itet fatta beslut derom. !tall
ntt~ndret tOllde icke kunna förnekas, att den åter föreningen icke, då den vänd'er sig till
skandinaviska myntkonventionen' icke utgör ,~org.e och Danmark, uppställa en på s$:d'ant
kindet' det fol' utan' tvärtom uppfostrar fol- 'sätt "faststäld princip, då är 'naturligt"}.
f tir ett sådant system'. Under sådana initiativet i ,sig sjelf en nul1~tet och h,ela
fÖififAIl~nd,en skulle' jag '~unna tänka mig f~ågan för tidig,t väckt.
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